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Sammandrag 

Enligt teorier om den moderna samhällsordningen präglas dagens marknadskommunikation 
av varumärke och identitet. Produkter tillskrivs betydelse och individen förverkligar sig själv 
genom sin konsumtion. Av den typen av identitetsskapande följer en ökad 
konsumentmedvetenhet, som gör det viktigt för företag att möta konsumenters förväntningar 
på de varor de säljer och hur de väljer att marknadsföra sig.  

Denna studie undersöker hur hållbarhet konstrueras och realiseras diskursivt med 
språkliga verktyg i livsmedelskedjan Icas externa webbkommunikation, och vilka betydelser 
Ica och deras kunder tillskrivs i relation till hållbarhet. Det görs med ett 
socialkonstruktivistiskt förhållningssätt som ser språkande som ett sätt att skapa och ge 
uttryck för olika världsbilder. Metoden består i en övergripande tematisk analys av texternas 
innehållsmönster, samt en mer detaljerad systemisk-funktionell analys av processer, deltagare 
och inbäddade betydelser.  

Resultaten visar att hållbarhet i första hand skrivs fram som någonting dynamiskt och 
pågående, med betoning på individens kraft att skapa förändring. Mer negativt kodade 
diskurser om klimatproblem tycks konstrueras utan ansvariga mänskliga deltagare och hamna 
i periferin för positivt förändringsorienterade diskurser. I de senare träder Ica fram i rollen 
som den ansvarstagande, vetande och agerande parten. Kunden skrivs fram som den som 
fortfarande står inför valet att agera för en mer hållbar värld – inte sällan genom konsumtion 
av hållbara produkter.  

Exemplet Ica ger en fingervisning om hur hållbarhet konstrueras i konsumentriktad text 
och hur dagens företag försöker inspirera till hållbart agerande. Ur ett mer kritiskt synsätt kan 
konstruktionen av hållbarhet ses som underordnad ekonomiska aspekter, som en oundviklig 
del i företagskommunikativa strategier för att nå gynnsamhet på en allt mer medveten 
marknad.  
 
Nyckelord: hållbarhet, företagskommunikation, systemisk-funktionell grammatik, teman, 
diskursanalys, socialkonstruktivism 
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1 Inledning 

I takt med de rådande klimatförändringarna blir hållbarhet en allt mer självklar del av både 
det offentliga och det vardagliga samtalet. Det blir då också viktigare för företag att ta ställ-
ning för en hållbar värld. Att företag tar ansvar för stora samhällsfrågor är visserligen inget 
nytt – man har åtminstone sedan 90-talet pratat om CSR, Corporate Social Responsiblitiy, 
som handlar om att företag aktivt ska arbeta med hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv. Företag ska inte bara erbjuda en tjänst eller sälja en produkt, de ska 
också göra något bra för världen. Detta blir särskilt tydligt i företags kommunikation utåt, där 
syftet inte bara är att marknadsföra eller sälja, utan också att göra politiska ställningstaganden 
och förmedla tydliga värderingar. Dagens politiska klimat och samhällsaktuella händelser 
återspeglas ofta i varumärkens reklam och övriga externa, konsumentriktade kommunikation. 
Naturligtvis kan man se detta som en del i strategiska, affärsmässiga val från företagens sida; i 
ett samhälle präglat av en ökad konsumentmedvetenhet vad gäller just hållbarhet blir det 
viktigare än någonsin för företag att hänga med i förändringar och möta konsumenternas 
förväntningar. Matteo Fuoli (2012:1) menar exempelvis att ”a growing public awareness of 
the potentional negative impacts of corporate activities on the natural environment and society 
compels large companies to invest increasing resources in the communication of their 
responsible conduct”. Det är inte ovanligt att konsumenter i dag lockas ”med försäljnings-
argument som handlar om produkters ekologiska hållbarhet” (Poutanen 2018a:27). På 
liknande vis påpekar Andreas Nord (2017:147) att “dagens västerländska konsument ofta 
tillskrivs stor makt att genom sina konsumtionsmönster påverka världen.” 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har språk och samhälle ett så kallat dialektiskt 
förhållande; de samverkar med och påverkar varandra. I linje med samhälleliga förändringar 
förändras också språket, och språket kan både spegla samhället och konstruera olika världs-
bilder. Konstruerandet av världen i och med språkandet sker ofta omedvetet, men vetskapen 
om att språkbruket kan skapa mening på ett större plan gör också att vi aktivt kan välja vilka 
världsbilder vi vill förmedla. Med detta synsätt som utgångspunkt blir det intressant att under-
söka olika typer av offentligt språk som en stor del av medborgarna tar del av, eftersom det 
kan antas påverka ”våra attityder till skilda företeelser och föreställningar om olika förhållan-
den” (Melander & Olsson 2001:13), och eftersom vi ”genom att analysera till synes banala 
texter (…) kan få en inblick i de värderingar och normer som råder under en viss tid och på en 
viss plats” (Helgesson 2017: 111). Ett exempel är konsumentriktad företagskommunikation 
som har som syfte att nå ut till folk och förändra ett beteende hos dem – vare sig det gäller att 
få dem att köpa deras produkter eller att få dem att göra något för att förbättra världen. Heidi 
Poutanen (2018a:27) menar att ”reklam och andra kommersiella texter påverkar konsumenters 
värderingar och val av produkter och livsstil”.  

En rapport från Differ (2018), som årligen sedan 2008 genomför undersökningen 
Sveriges grönaste varumärke, baserad på svar från över tusen personer i åldrarna 15–75 år, 
visar att grönhet, som i dag kan användas synonymt med hållbarhet i bred bemärkelse, dvs. 
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vad gäller både miljö, samhällsengagemang, mångfald och jämlikhet, är en avgörande faktor 
för konsumenter vid köpbeslut. Samma rapport från 2017 (s. 5) visar dessutom att hållbarhet 
har kommit att få en djupare betydelse för dagens företag: 

I dag har hållbarhet gjort en förflyttning – från att bestå av enstaka initiativ så som sponsrings-
insatser eller PR-kampanjer till ett försök att göra det till en del av kärnverksamheten. Med den 
ökade mognadsgraden har företagen successivt lärt sig vad en hållbar verksamhet faktiskt 
innebär – och hur det kan stärka affären. 

En kategori av företag för vilka hållbarhet kan tänkas vara särskilt relevant är livsmedels-
kedjor. Eftersom de arbetar konsumentnära har de stor möjlighet att påverka sina kunder – 
både genom produkter de erbjuder, och genom den externa kommunikationen. Med tanke på 
den ökade konsumentmedvetenheten är det föga förvånande att många livsmedelskedjor i dag 
väljer att positionera sig själva som hållbara varumärken. I ovannämnda rapport från Differ 
(2018) utsågs livsmedelskedjan Ica 2018 till Sveriges grönaste varumärke; de fick högst 
genomsnittspoäng för upplevd miljövänlighet – inte bara i kategorin Dagligvaruhandeln utan 
också av samtliga 100 undersökta varumärken i olika kategorier. Ica är också Sveriges 
ledande dagligvaruaktör med omkring 1 300 butiker i hela landet (ICA1 Gruppen 2019). 
Därav följer antagandet att Ica i och med sin kommunikation mycket troligt, oavsett medvetet 
eller omedvetet, skapar en bild av verkligheten som inte bara återspeglar samhället men som 
också kan påverka mottagarnas världsbilder, varför just Ica utgör ett intressant analysobjekt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka hur Ica diskursivt konstruerar 
och upprätthåller hållbarhet i sin externa kommunikation på webben genom språkliga verktyg, 
och vilka roller Ica och deras konsumenter tillskrivs i relation till hållbarhet. För detta tillämpas 
huvudsakligen det teoretiska ramverket tillika analysmodellen systemisk-funktionell 
grammatik, SFG, som i stora drag går ut på att studera språkets betydelseskapande sida (se 
avsnitt 2.2.2 och 4.2 för en vidare beskrivning). Inom SFG talar man bland annat om satser som 
processer, skeenden, som skapar olika perspektiv på texter, med deltagare, som är delaktiga i 
processerna. Genom processer och deltagare skapar vi med språket betydelser av vår förståelse 
och erfarenhet av världen. Hur vår bild av världen konstrueras språkligt kan också analyseras 
utifrån teman, som kan utgöra särskilda innehållsmönster i texter (se 4.1). Utifrån dessa 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter formuleras följande frågeställningar:  

1. Vilka teman kan urskiljas och vad innebär de för konstruktionen av hållbarhet? 
2. Vilka processer kan urskiljas och vilka perspektiv skapas genom dem?  

 
1 I de fall namnet Ica utgör en del av namnet på hela Ica-koncernen, dvs. ICA Gruppen, en rubrik eller ett citat 
där det i originaltexten skrivs med versaler, har det återgetts i sin originalform. I övriga fall används skrivsättet 
Ica med enbart versal begynnelsebokstav, för att underlätta läsningen.   
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3. Vilka deltagare kan urskiljas och vilka av dem framställs som centrala, drivande och/eller ansvariga för 
de skeenden som beskrivs?  

Som bl.a. Alexander Paulsson & Henrik Rahm (2017) har konstaterat är hållbarhet ett 
förhållandevis outforskat område inom svensk språkvetenskap. Med den här studien önskar 
jag därför att bidra till att fylla denna forskningslucka inom den svenska språkvetenskapen. 
Vidare önskar jag att med hjälp av ovanstående frågeställningar bidra till kunskap om hur 
språkliga, diskursiva medel används för att positionera företag som hållbara på en mer och 
mer medveten marknad. I ett ytterligare breddat perspektiv ämnar jag med studiens resultat 
säga något om vilken bild av världen som skapas genom Icas konstruktion av hållbarhet.     

1.2 Begreppet hållbarhet     
Begreppet hållbarhet är inte entydigt, utan brukar inrymma flera olika aspekter. I sin ur-
sprungsbetydelse kan det motsvarande adjektivet hållbar definieras som ”tillräckligt stadig (i sin 
uppbyggnad) för att stå emot påfrestningar” eller ”som länge behåller sin ursprungliga kvalitet” 
(SO 2009). Dessa definitioner syftar främst på föremål och livsmedel, men ytterligare en definition 
sprungen ur dessa lyder: ”spec. äv. varaktig, uthållig ofta med tanke på miljöaspekter” (ibid.).  

När det talas om hållbar utveckling brukar det åsyfta ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. NE (2019) definierar det så här: ”hållbar utveckling innebär att ett 
samhälle fungerar på så sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden”, och ”dels 
att man inte utnyttjar naturen mer än den tål, dels att man fördelar tillgångarna rättvist.” 
Tonvikten verkar dock ligga på miljöaspekten: ”oftast pratar man om miljömässig hållbarhet”. 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs i september 2015 visar på den 
breda definitionen av hållbarhet, men även där tycks en tonvikt ligga på miljö och klimat. 
Åtminstone sex av dessa mål återkopplar helt eller delvis till miljöaspekten av hållbarhet.2   

I den här studien åsyftar begreppet hållbarhet de miljö-/klimatmässiga aspekterna.  

2 Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska ramverk på vilka denna undersökning vilar. Till att 
börja med presenteras en överblick av teorier relaterade till den moderna samhällsordningen, som 
knyter an till det marknadsekonomiska och -kommunikativa fältet. Därefter presenteras två social-
konstruktivistiska teorier som placerar studien i det textanalytiska och språkvetenskapliga 
forskningsfältet: diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik, med fokus på den sist-
nämnda, eftersom den utgör studiens grundpelare såväl teoretiskt som metodologiskt.  

 
2  Mål 7 Hållbar energi för alla; Mål 11 Hållbara städer och samhällen; Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion; Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna; Mål 14 Hav och marina resurser; Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald (Svenska FN-förbundet 2019).  
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2.1 Identitet och varumärke i den moderna samhällsordningen  
Att studera företags externa kommunikation innebär, enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
(se 2.2), att studera en bit av den verklighet vi lever i. För att verkligen sätta en sådan analys i 
sitt sammanhang krävs en breddad blick och förståelse för vilken typ av samhällelig struktur 
vi befinner oss i, och hur betydelser skapas och förmedlas i den. 

Som Hanna Sofia Rehnberg (2014:24) påpekar finns det ”en uppsjö av benämningar (…) 
för att karaktärisera dagens samhällsordning”, bland andra den nya kapitalismen, 
konsumtionssamhället, varumärkessamhället och den nya ekonomin (eller new capitalism), av 
vilka Rehnberg själv i sin avhandling tillämpar den senare. Den nya ekonomin brukar 
beskrivas som kunskaps- och informationsbaserad, med ett fokus på varumärken och 
marknadsföring, där varor och tjänster så att säga semiotiseras, tillskrivs betydelse, genom 
exempelvis hur de marknadsförs språkligt. Vidare innebär den nya ekonomin att fler och fler 
samhällsområden ”koloniseras av den ekonomiska diskursen” (a.a.:25).  

Även Anders Björkvall (2003) talar om den moderna, eller senmoderna, samhälls-
ordningen som präglad av både ekonomiska och betydelseskapande förhållanden. Mer 
specifikt talar han, utifrån bl.a. Don Slater (1997), om en konsumentkultur som ”en del av ett 
marknadsekonomiskt eller kapitalistiskt samhällssystem” som bygger på ”att människor 
arbetar och tjänar pengar som de sedan spenderar på konsumtionsvaror” (Björkvall 2003:10). 
Allt större vikt läggs vid individen och identitet, där identitetsskapande ofta sker just genom 
konsumtion av varor och tjänster, som tillskrivs betydelse genom reklam och marknadsföring.  

Det många av dessa teorier kretsar kring är en ökad kommersialisering och en ökad 
individualisering, som Rehnberg (2014) beskriver det, på flera av de samhälleliga nivåerna, som 
också innebär nya sätt att kommunicera för företag och organisationer. Varumärkesbyggande 
och identitetsskapande, både på företags- och individnivå, spelar som ovan nämnt en allt större 
roll och ”strategisk kommunikation betraktas inte längre som överföring utan 
framgångspotentialen antas öka om organisationen i stället fokuserar på delande och 
deltagande” (a.a.:28). När identitet blir så pass tätt förknippat med konsumtion sker en 
förskjutning hos företag från ”att göra och sälja till att vara” (s. 27), och varumärkesbyggande 
handlar då mer om att ”föreslå ett ramverk bestående av värden och värderingar som förknippas 
med varumärket och gör det meningsfullt för konsumenten på ett djupare plan” (s. 29). 

2.2 Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt 
Jag ansluter mig i denna studie till ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt utifrån vilket 
världen ses som socialt konstruerad. I och med sitt språkande utför människan, enligt detta 
perspektiv, handlingar som skapar och återskapar, eller för den delen ifrågasätter, normer, 
sociala kategoriseringar och relationer som formar verkligheten (Wojahn 2013; Hagren Idevall 
2016). Det socialkonstruktivistiska utgångsläget utgör den övergripande ontologiska ståndpunkt 
som genomsyrar samtliga uppsatsens delar. De två teorier för vilka en presentation följer nedan, 
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diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik, hör båda till den socialkonstruktivistiska 
tanketraditionen. Diskursanalysen kan betraktas som en konstruktivistisk teori i det att den 
syftar till att sätta språket i ett vidare perspektiv, till att besvara frågor om hur språk och 
samhälle samverkar och interagerar, och hur de påverkar varandra. Även systemisk-funktionell 
grammatik används av språkforskare för att visa hur språket både speglar och är med och 
formar människors bilder av världen och samhället. Michael Halliday & Christian Matthiessen 
(2014:25) beskriver den systemisk-funktionella grammatiken enligt följande: ”The grammar has 
to interface with what goes on outside language: with the happenings and conditions of the 
world, and with the social processes we engage in.” På liknande vis beskriver Per Holmberg & 
Anna-Malin Karlsson (2006:12) den systemisk-funktionella grammatiken som en språkmodell 
som ”pekar utanför språket, mot de situationer där språkets resurser används.”  

Det dialektiska förhållande mellan språk och samhälle som beskrivs ovan är ett social-
konstruktivistiskt grundantagande som alltså går igen både i diskursanalytisk teori och 
systemisk-funktionell grammatik, varför det lämpar sig att kombinera dessa. Nedan följer en 
närmare beskrivning av teorierna var och en för sig.    

2.2.1 Diskursanalys 

Diskursanalys som teoretiskt förhållningssätt ser, som nämnt, på språk ur ett socialt 
perspektiv, och fokuserar på frågor som rör länken mellan språk och samhälle. Centralt för 
diskursanalysen är naturligtvis begreppet diskurs, som kan definieras som ”socialt konstrue-
rade sätt att se på eller tänka om verkligheten eller på vissa aspekter av verkligheten” 
(Björkvall 2003:19). Ofta beskrivs diskurser som producerade, eller reproducerade, i en 
specifik social kontext och ”över gränser och i samspel mellan olika texter” (Westberg 
2016:19). Diskurser bör därför inte analyseras isolerat, utan alltid i relation till den sociala, 
samhälleliga och textuella kontext de förekommer i.  

Kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis, CDA) handlar om att studera den 
semiotiska (betydelsemässiga) realiseringen av diskurser som konstruktioner av verkligheten 
för att exempelvis blottlägga maktrelationer och strukturer eller för att synliggöra dolda 
aktörer eller agendor i en text. Det kan också handla om att söka ”en förståelse av hur texten å 
ena sidan formas av sina sociala handlingar och å andra sidan bidrar till att omforma de 
sociala förhållanden som den har sin grund i” (Hellspong & Ledin 1997:257). En förgrunds-
gestalt i den kritiska diskursanalysen är Norman Fairclough, som enligt följande beskriver på 
vilket sätt teorin särskiljer sig från den icke-kritiska diskursanalysen:  
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Critical approaches differ from non-critical approaches in not just describing discursive 
practices, but also showing how discourse is shaped by relations of power and ideologies, and 
the constructive effects discourse has upon social identities, social relations and systems of 
knowledge and belief, neither of which is normally apparent to discourse participants. 
(Fairclough 1992:12) 

I boken Discourse and Social Change talar Fairclough om flera typer av pågående 
förändringar i den diskursiva ordningen som kan relateras till sociala förändringar i den 
samhälleliga ordningen, varav en är så kallad kommodifiering av diskurser:  

Commodification is the process whereby social domains and institutions, whose concern is not 
producing commodities in the narrower economic sense of goods for sale, come nevertheless to 
be organized and conceptualized in terms of commodity production, distribution and 
consumption. (Fairclough 1992:207).  

Senare har Fairclough utvecklat detta vidare till teorier om den nya ekonomin eller new 
capitalism (se 2.1). Rehnberg (2014:25) beskriver denna kommodifiering på så sätt att 
diskurser ”formges för att skänka företag framgångar på marknaden”.  

En relativt ny gren sprungen ur den kritiska diskursanalysen är den positiva diskursa-
nalysen (Positive Discourse Analysis, PDA), som, liksom namnet antyder, fokuserar positiv, 
ofta progressiv diskurs, snarare än förtryckande eller på annat sätt problematisk diskurs som 
CDA ofta (men inte nödvändigtvis alltid) kretsar kring (se t.ex. Martin 2004; Stibbe 2017). 
Den positiva diskursanalysen genomför med andra ord ”analyser av hur texter görs ändamåls-
enliga för sina syften och visar på potential för lyckad kommunikation” (Holmberg, Karlsson 
& Nord 2011:157), och fokuserar t.ex. ”sammanhang där marginaliserade grupper kommer 
till tals och lyckas åstadkomma förändring” (Vogel 2019:9).  

2.2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

Det teoretiska ramverk som är av störst vikt för denna studie, och som ligger till grund för den 
huvudsakliga analysmodell som tillämpas på materialet, är systemisk-funktionell grammatik 
(SFG). Som paraplyterm för hela den systemisk-funktionella texttraditionen finns systemisk-
funktionell lingvistik (SFL), vari SFG ingår och mer specifikt syftar på den språkteoretiska 
delen av teorin. Den redogörelse som följer begränsas till systemisk-funktionell grammatik, 
eftersom det är den delen av SFL som är relevant för den här studien.  

Mer i detalj om hur metoden för den här studien har utarbetats utifrån SFG tas upp i 
avsnitt 4. Men först en översikt av teorin som sådan. Den redogörelse som följer bygger 
framför allt på tre handböcker i systemisk-funktionell grammatik: Introduction to Functional 
Grammar (Halliday & Matthiessen 2014), Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 
2006) och Funktionell textanalys (Holmberg, Karlsson & Nord 2011), varav de två senare är 
baserade på den förra. Det är främst till dessa tre verk jag refererar, om inte annat anges.  

2.2.2.1 Språksyn 
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Utgångspunkten för den funktionella grammatiken är betydelse och funktion. Grammatiken 
ses som ett system som på en gång uttrycker och skapar betydelse. Till skillnad från de 
strukturalistiska, formella eller traditionella grammatiska skolorna lägger man ingen vikt vid 
en åtskillnad mellan språksystem och språkbruk eller form och funktion – allt samverkar i ett 
enda stort gemensamt system, eller snarare ett sammanvävt nätverk av flera system, varför 
teorin kallas systemisk. När jag hädanefter använder begreppet system åsyftas just detta 
nätverk av olika system. SFG fokuserar med andra ord inte på någon hierarkisk gräns mellan 
syntax, formlära, semantik, pragmatik, fonologi eller kontext, utan alla dessa delar av språket 
räknas som lika viktiga bitar av grammatiken, och form i sig anses också inneha funktion. 
Halliday & Matthiessen (2014:20) beskriver denna helhetsbild av språket på följande sätt:  

A characteristic of the approach we are adopting here, that of systemic theory, is that it is 
comprehensive: it is concerned with language in its entirety, so that whatever is said about one 
aspect is to be understood always with reference to the total picture. At the same time, of 
course, what is being said about any one aspect also contributes to the total picture; but in that 
respect as well it is important to recognize where everything fits in. 

Systemisk-funktionell grammatik kan således ses som en holistisk språkmodell. Vidare är det 
en sociosemiotisk teori där språket utgör ett av flera betydelseskapande teckensystem som 
människan använder för att skapa betydelse i sociala sammanhang. Man intresserar sig för hur 
dessa olika semiotiska resurser och betydelser påverkar och påverkas av olika sociala 
processer och praktiker (Björkvall 2003:19; Holmberg & Karlsson 2006:28-29, 201; Halliday 
& Matthiessen 2014:46–48). Enligt sociosemiotisk teori kan även gester, visuella uttryck, 
olika medier och andra materiella artefakter vara betydelsebärande på samma sätt som 
språkliga enheter som ord och meningar. För den här studien är det dock språket som utgör 
analysobjektet. Därför kommer fokus i denna redogörelse att ligga på just språk. 

Inom SFG ser man på språksystemet som en potential med oändliga lexikogrammatiska 
möjligheter att skapa mening och att uttrycka det vi önskar. Med lexikogrammatik menas 
morfem, ord och ordkombinationer. Det som utifrån möjligheterna i språket som potential 
sedan uttrycks brukar kallas för text. Med text åsyftas enligt teorin inte endast skriven sådan 
utan alla instanser av språk, dvs. alla olika realiseringar av språksystemet, talade som skrivna 
eller visuella. Halliday & Matthiessen (2014:27–30) beskriver förhållandet mellan språket 
som potential och språket som text som det mellan klimat och väder, där klimatet är ett över-
gripande system som vi ser från ett vidare perspektiv, medan vädret är instanser av klimatet – 
det vi tar del av dagligen och som direkt påverkar oss – på samma sätt som text är instanser av 
det övergripande systemet språk som potential.  

2.2.2.2 Skikt och metafunktioner 

Det är alltså i form av text som betydelse uttrycks utifrån de meningsskapande resurser som 
finns att tillgå i språket som potential, och dessa textinstanser realiseras i sin tur i vad man 
talar om som olika skikt av språksystemet. Det första och mest övergripande skiktet är 
kontext. Faktorer som påverkar den betydelse som skapas i kontexten är kommunikationssätt, 
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typ av relation mellan deltagarna i kommunikationen och typ av verksamhet, dvs. vad som 
händer och i vilken typ av sammanhang kommunikationen äger rum. Kontexten realiseras 
sedan i nästa skikt, semantik eller betydelse, som realiseras genom morfem, ord och 
ordkombinationer i lexikogrammatiken, som i sin tur realiseras fonologiskt eller ortografiskt. 
Inom SFG ser man inte på dessa olika delar av språksystemet, dessa olika skikt, som isolerade 
från varandra. Exempelvis ser man inte på det semantiska skiktet och det lexikogrammatiska 
skiktet som totalt åtskilda skikt för å ena sidan innehåll och å andra sidan betydelse, utan 
betydelse skapas ”både genom semantiska val och genom lexikogrammatiska, och genom den 
friktion som kan uppträda däremellan” (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:11), även om 
betydelse också kan uppstå enbart i det semantiska skiktet (t.ex. hos ett barn som ännu inte 
lärt sig prata men som ändå lyckas skapa betydelse genom exempelvis gester och ljud).  

Att SFG är en funktionell teori innebär att den ”utgår från språkets förmåga att skapa 
betydelse i kommunikation mellan människor” (Holmberg & Karlsson 2006:18), dvs. från språkets 
kommunikativa funktion. I generella termer ser SFG på språkande bland annat som ett sätt att 
skapa betydelse utifrån erfarenheter, att utföra sociala handlingar och att organisera och strukturera 
information. Dessa tre grundläggande funktioner, eller metafunktioner, kallas den ideationella 
metafunktionen, den interpersonella metafunktionen och den textuella metafunktionen.  

Den ideationella metafunktionen handlar i stora drag om språkets funktion att beskriva 
hur vi uppfattar världen, genom att hjälpa oss att ”ge uttryck för våra erfarenheter av vad som 
händer omkring oss” och att ”ge uttryck för relationer mellan betydelser” (Holmberg & 
Karlsson 2006:73). För den här studiens syfte och frågeställningar är den ideationella meta-
funktionen av primärt intresse, och presenteras mer detaljerat i kapitel 4. Den interpersonella 
metafunktionen handlar om språkets kommunikativa funktion att skapa interaktion och 
sociala relationer mellan människor, och den textuella har i stället att göra med hur människor 
organiserar olika sekvenser i texter och skapar samband mellan dem.  

Enskilda yttranden har både interpersonell, ideationell och textuell betydelse, och det är 
tillsammans som dessa språkets tre metafunktioner skapar mening: ”It is the structure as a 
whole, the total configuration of functions, that construes, or realizes, the meaning” (Halliday 
& Matthiessen 2014:83). Vidare samverkar metafunktionerna med de fyra skikten som nämns 
ovan: ideationella, interpersonella och textuella betydelser realiseras både i kontexten, seman-
tiken, lexikogrammatiken och fonologin/ortografin. Samtidigt som den betydelse som reali-
seras i det första skiktet, kontexten, påverkar vad som realiseras nedåt i ledet, påverkas också 
kontexten av uttrycksmöjligheterna i exempelvis lexikogrammatiken som avgör vilka 
betydelser vi kan skapa. Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson (2006:24) drar här en parallell 
till den språksociologiska och diskursanalytiska grundtanken, nämligen den att samhället 
påverkar språket, men att språket också påverkar samhället.  
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3 Forskningsöversikt 

Hållbarhet är ett ämne som just nu tycks vara i ropet inom den svenska språkvetenskapen. 
Aktuella projekt är exempelvis Heidi Poutanens pågående doktorsavhandling om ”hur 
betydelser av en ekologiskt medveten produktion och konsumtion skapas och upprätthålls i 
finlandssvenska kundtidningar” (Poutanen 2018a:27), Per Ledin & David Machins artiklar 
”How consumers internalize the value of ethical food brands: the case of Oatly” (2019a) och 
”Att rädda planeten genom konsumtionsval: Oatlys antagonistiska och lekfulla marknads-
kommunikation” (2019b), samt Alexander Paulsson & Henrik Rahms (2017) ännu ej 
färdigställda artikel ”Hållbarhetsdiskursens framväxt i svenska företag 1996–2016”. Dessa 
projekt, bland andra, tyder på att det finns ett växande allmänintresse att studera hållbarhet ur 
ett språkvetenskapligt och diskursivt perspektiv.  

I det följande presenteras en översikt av till att börja med forskning kring organisationers, 
institutioners och företags diskursiva konstruerande av hållbarhet, och om värderingsbaserad, 
emotionell företagskommunikation och marknadsföring. Därefter följer en översikt av 
specifikt systemisk-funktionell textforskning relaterad till hållbarhet.  

3.1 Hållbarhetsdiskursens framväxt och tillämpning  
För att förstå hur dagens företag och organisationer kommunikativt knyter an till hållbarhet 
finns en poäng i att utröna hur och varför hållbarhet som diskursiv konstruktion har växt fram.  

Eduardo Medina (2013) undersöker ur ett internationellt perspektiv hur en hegemonisk, 
dvs. dominerande, eller koncensusartad, miljödiskurs växte fram mellan åren 1962 och 1987, 
genom att studera natur- och miljörelaterade texter kopplade till den institutionella sfär som 
kan relateras till FN:s första miljökonferens, som hölls i Stockholm 1972. Enligt Medina var 
det i samband med att denna miljökonferens närmade sig som ”miljöfrågan började utvecklas 
som en särskild diskursiv ordning i början på 1970-talet” (s. 315), och att begreppet hållbar 
utveckling växte fram i ”motsättningen mellan bevarande av naturen och ekonomisk tillväxt” 
(s. 317). Ett av Medinas viktigaste resultat visar att hållbarhetsdiskursen hegemoniserades ur 
ett västerländskt perspektiv (genom FN) som förespråkade just ekonomisk tillväxt. I och med 
detta skedde också en ”positivisering”, som Medina kallar det, av diskursen i och med att 
fokus lades på en hållbar utveckling, där begreppet hållbar kan relateras till ett bevarande (av 
den bestående ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga ordningen), snarare än på 
”kolonialism, fattigdom, orättvisor etc.” (s. 343), som den icke-västerländska ”antisystemiska 
förändringsdiskursen” i stället kretsade kring, och som fokuserade en lösning som krävde en 
tydlig strukturell samhällsförändring. 

Även Anna Heikkinen (2014), som undersöker hur företag skapar, upprätthåller och 
använder diskursiva konstruktioner av engagemang i klimatfrågor, tar upp denna komplexa 
paradox mellan industriell ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, som företag måste 
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förhålla sig till: ”businesses face the challenge of simultaneously achieving economic growth 
and reducing emissions” (s. 36). Joep Cornelissen (2014:245) påpekar att det bland många 
företag finns en lucka mellan retorik och operationalitet i hållbart ansvarstagande. Denna 
lucka “has at times been described as ‘greenwashing’, which involves companies declaring 
and framing themselves as promoting environmentally friendly policies whereas in reality, the 
actual implementation is out of step with the rhetoric.” Vidare talar Heikkinen (2014) om 
olika faktorer som motiverar företag till att engagera sig i hållbarhetsfrågan, som enligt 
empirisk forskning kan vara antingen moraliska eller ekonomiska/strategiska, eller – vilket 
oftast är fallet – en kombination av dem (s. 38–40). 

I och med att miljö- eller hållbarhetsdiskursen började integreras på institutionell nivå 
började den också sprida sig till fler samhälleliga sfärer, offentliga som privata:   

När ”miljön” integrerades i samhälleliga verksamheter (som kurser på universitet, företags-
policyer, politiska mål etc.) genererades som konsekvens beteenden som ansågs vara politiskt 
korrekta (”miljövänliga” beteenden). Det har också påverkat den officiella diskursens smidiga 
mottagande att den lyckades relatera offentliga diskursordningar (såsom politik, lagstiftning, 
vetenskap, utbildning etc.) med privata domäner (återvinning, återhållsamhet, familjeplanering 
etc.). (Medina 2013:342). 

En allt mer utbredd hållbarhetsdiskurs på det offentliga och privata planet innebär en ökad 
medvetenhet, både hos företag och deras konsumenter. Just konsumentmedvetenhet, eller 
konsumentförväntningar, tas ofta upp i forskning som en bidragande faktor till 
(kommunikativt och/eller faktiskt) klimatengagemang hos företag (se t.ex. Heikkinen (2014), 
Fuoli (2012), Poutanen (2018b), Nord (2016), Mukherjee & Banet-Weiser (2012)).  

Hållbarhetsdiskursen som sådan kan också skapa engagemang. Ur ett visserligen mer 
strukturellt och konceptuellt lingvistiskt snarare än diskursivt perspektiv undersöker Hao 
Liang m.fl. (2014) hur 59 olika företag från olika delar av världen från 1999–2011 agerar 
olika vad gäller CSR-arbete (Corporate Social Responsiblitiy) beroende på hur de respektive 
språken som talas i de olika företagen ser ut strukturellt, med utgångspunkten att ”the 
language spoken by corporate decision makers influence their firms’ social responsibility and 
sustainability practices” (s. 1). Här kopplar Liang m.fl. alltså företags språkbruk, och olika 
språks inherenta struktur, direkt till de olika företagens faktiska CSR-agerande. På ett något 
liknande vis, men på ett övergripande diskursivt plan snarare än språkbundet, menar Medina 
(2013:344) att ”diskursen utgör en meningsskapande aktivitet och generativ kraft som 
producerar föreställningar och strukturerar utsagorna och handlandet.” 

3.2 Värderingsbaserad kommunikation 
Flera textforskare som med olika utgångspunkter undersökt hållbarhetsdiskursen i 
företagskommunikation eller reklam visar hur företag använder sig av språkliga (och visuella) 
medel för att tala till konsumentens emotionella, och i vissa fall moraliska, identiteter.   
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Ledin & Machin (2019a; 2019b) antar ett kritiskt perspektiv när de undersöker hur 
havreproduktvarumärket Oatly använder strategiskt kommunikativa verktyg för att 
positionera sig som ett etiskt och hållbart varumärke, som erbjuder sina konsumenter ett 
aktivistiskt politiskt och moraliskt ställningstagande – mot mjölkindustrin och för en mer 
hållbar planet – utan att i konkreta termer tala om hållbarhet eller fördjupa den politiska 
frågan vidare i sin marknadsföring. Det handlar om en typ av moral- eller värderingsbaserad 
marknadsföring som skapar enkla vägar till social aktivism på individnivå (Mukherjee & 
Banet-Weiser 2012), som med ett kritiskt förhållningssätt kan problematiseras i och med att 
marknadsföring av en produkt, oavsett typ, syftar till att få folk att köpa produkten i fråga, 
vilket blir ett bidragande led i konsumtionssamhället. Ledin & Machin (2019a; 2019b) 
benämner detta, utifrån Eva Illouz (2007), som en form av emotionell kapitalism. 

Även Poutanen (2018b:110), som undersöker intertextualitet i kundtidningsartiklar som 
rör ekologisk produktion och konsumtion, talar om denna paradox i så kallad ”grön reklam” 
eller ”anti-market marketing” där ”ekologisk medvetenhet hos konsumenter [används] för att 
öka konsumtionen även om konsumtion i sig kan strida mot tanken om en ekologisk livsstil”. 
Utifrån Louise Ekström & Helena Sandberg (2010) beskriver Poutanen (2018b:110) hur man 
i dag kan se att ”gränserna mellan redaktionellt material och kommersiella budskap ofta [är] 
otydliga.” Vad som är en säljande text är alltså inte alltid så tydligt, på samma sätt som 
linjerna mellan marknadsföring, varumärke, känsla och politik också mer och mer kan 
beskrivas som utsuddade (Mukherjee & Banet-Weiser (2012:19; Rehnberg 2014:25).  

På samma spår talar Henrik Rahm, Sanna Skärlund & Peter Svensson (2019) om 
moralisk legitimering i sin studie av bland annat Systembolagets ansvarsredovisningar. Till 
skillnad från kommersiella företag är Systembolaget som statligt alkoholmonopol en 
institution som inte arbetar med marknadsföring med syftet att sälja eller tjäna så mycket som 
möjligt. De tar dock också till kommunikativa strategier för att skapa legitimitet och 
trovärdighet hos sina konsumenter, bland annat som ansvarsfulla och hållbara. Liksom i fallet 
med Oatly, som positionerar sig som hållbara utan att i konkreta termer tala om ett tydligt 
hållbarhetsarbete som de står bakom, har Systembolaget inte några egentliga ”krav på att 
konkretisera exakt vad det är man gör som förtjänar att betraktas som speciellt ansvarsfullt 
eller hållbart, även om den moraliska legitimeringen självklart kan ifrågasättas och misslyckas 
om det visar sig att Systembolaget tydligt brutit mot dessa löften om ansvar och hållbarhet” 
(Rahm, Skärlund & Svensson 2019:28). Det företagen gör, i det här fallet med hjälp av 
termerna hållbarhet och ansvar, är alltså att på moralisk grund legitimera sin existens.  

En liknande analys gör Fuoli (2012), som visar exempel på två företag som på två skilda 
sätt med kommunikativa strategier legitimerar sig som hållbara: genom att skriva fram sig 
själva som trovärdiga experter å ena sidan, och som känslomässiga och omtänksamma å andra 
sidan. Det senare sättet att konstruera verksamhetens identitet ”empathises with the reader and 
seeks to bond with him or her, establishing a common ground of shared values and feelings” 
(s. 27). Denna strategi beskriver även Karin Helgesson (2016), som visar hur kommuner tar 
till moralisk värdering med hänvisning till miljö i broschyrer om sopsortering; de legitimerar 
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sina texter genom att ”vädja till medborgarnas goda vilja att verka för en bättre miljö” (s. 
121), och genom att tala till medborgaren ”som ett slags jämbördig partner” (s. 123).  

Att organisationer tar till emotionellt och moraliskt baserade kommunikationsstrategier i 
sin marknadsföring för att nå ut till sina målgrupper kan kopplas till teorier om den senmoderna 
samhällsordningen som kommersialiserad och individualiserad (se 2.1), där identitetsskapande 
till stor del sker genom konsumtion av varor och tjänster och där strategisk kommunikation mer 
och mer går ut på att närma sig konsumenten på ett emotionellt plan, som en jämlike. Ledin & 
Machin (2019b: 31–32) beskriver det som att ”vår mellanmänskliga samvaro, hur vi relaterar 
till varandra, betingas (…) av att du som människa blir vad du köper, så att valet (…) blir en 
fråga om vem som tar strid för det rätta”, och vidare att ”vi känslomässigt som individer binds 
till varumärkeskulturer i vilka vi investerar pengar för att känna oss trygga”. 

En parallell kan även dras till så kallade New Public Management, som kan beskrivas som 
en värderingsgrundad styrform och en företagisering eller marknadisering av kommuner och 
offentliga organisationer som en del av dagens samhällsordning, där även kommuner och icke 
vinstdrivande organisationer fokuserar allt mer på varumärkesbyggande och marknadsföring – 
både för att nå ut till sina målgrupper och för att vägleda sina medarbetare, och i längden uppnå 
ekonomisk eller produktiv gynnsamhet (se Rehnberg 2014:26; 2017; Ledin & Machin 2015). 

3.3 SFG, offentlig text och hållbarhet 
Den systemisk-funktionella grammatiken tar fasta på språkets betydelseskapande och 
funktionella sida, och är således ett lämpligt verktyg för att studera hur text (i betydelsen 
skriftliga, talade och visuella instanser av språk, se avsnitt 2.2.2.1) – inte minst offentlig text – 
både speglar och konstruerar vår bild av verkligheten. Här följer några exempel på hur SFG 
har tillämpats för att studera specifikt hållbarhetsrelaterade texter i en svenskspråkig kontext.   

Mariana Sellgren (2011) tillämpar en ideationell analys av processer, deltagare och 
omständigheter (kringinformation) i läromedelstexter om geografi som kretsar kring hot mot 
regnskogen och haven. För att blottlägga vilka deltagare som skrivs fram som aktiva och vilka 
som snarare ”förkroppsligar processen” (s. 57) tillämpar hon dessutom en så kallad 
ergativitetsanalys (för en närmare beskrivning av ergativitet, se avsnitt 4.2.2). Resultaten 
visar att texten består av en stor mängd materiella processer, dvs. processer som uttrycker en 
förändring i den fysiska världen. Det skapar ett dynamiskt perspektiv på texterna, med fokus 
på att något sker och att handlingar utförs. Deltagaranalysen visar dock att det finns en 
avsaknad av mänskliga, aktiva deltagare bakom dessa handlingar – åtminstone explicit 
uttryckta sådana – vilket kontrasteras mot det faktum att ”det är mänskliga verksamheter som 
i grunden ligger bakom alla oljeutsläpp i havet, varje uppdämd flod och varje nedhugget träd i 
regnskogen” (s. 62). Sellgren diskuterar utifrån dessa resultat vad detta har för betydelse för 
mottagarna av texten, i det här fallet eleverna. I och med att aktiva, mänskliga deltagare 
osynliggörs förutsätter texterna ”en relativt stor förförståelse hos sina unga läsare, men också 
insikt och kunskap om ett kritiskt förhållningssätt vid textläsning” (s. 63). 
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Nord (2017) tar i sin studie ”Textilierna, textilarbetaren och du. En multimodal analys av 
en broschyr om miljömärkt textil” avstamp i sociosemiotiken, som också ansluter till den 
systemisk-funktionella traditionen. Med en sociosemiotisk, multimodal metod undersöker han 
bland annat vilka deltagare som nämns och utesluts i broschyren, samt vilken roll respektive 
deltagare tilldelas. Mer specifikt handlar det om att visa vilka deltagare som är aktiva och 
passiva. Analysen visar att av de två framträdande rollerna konsumenten och producenten, 
framställs konsumenten alltid som aktiv, dvs. som den aktivt handlande, väljande och 
påverkande (eller den som bör handla och välja), medan producenten i större utsträckning 
skrivs fram som passiv, och ”som offer för någon annans handlingar” (s. 154). Nord visar hur 
broschyren använder strategiska metoder för att betona individens, konsumentens, kraft och 
makt att skapa förändring: ”texten tycks ge uttryck för en övergripande strategi för att hantera 
globala utmaningar, nämligen att förlägga dem till individnivån” (s. 161). 

Även Poutanen (2015) pekar på ett individfokus i sin didaktiskt inriktade studie av hur 
språklärare diskursivt konstruerar undervisning för hållbar utveckling i klassrummet. I en 
deltagaranalys av hur lärare och elever konstrueras i undervisningen visar hon hur eleverna, i 
en diskurs om individuellt ansvar, framställs som agenter som ”förväntas att bidra med sina 
individuella handlingar till ett gemensamt bästa” (s. 75). På det viset menar hon att ”det 
moraliska ansvaret för hållbar utveckling [förskjuts] till eleverna” (ibid.). I kontrast till Nords 
(2017) undersökning är det här fråga om elever snarare än konsumenter, men principen tycks 
vara densamma – textens avsändare konstruerar mottagaren som den individ på vilken 
ansvaret för ett agerande för en positiv samhällelig eller global förändring ligger. 

3.4 Sammanfattning och framåtblick 
Det här avsnittet sammanfattar den hållbarhetsrelaterade textforskning som just presenterats, 
och motiverar föreliggande studies plats i det aktuella forskningsfältet.  

Studier om hållbarhetsdiskursens eller miljöfrågans framväxt visar hur begreppen 
hållbarhet och hållbar utveckling under 70-talet växte fram ur ett västerländskt perspektiv 
med fokus på ekonomisk tillväxt. Vidare visar diskursanalytiskt inriktade studier hur 
paradoxen mellan en hållbar verksamhet och ekonomisk gynnsamhet är något som företag 
hela tiden måste ta ställning till (Medina 2013; Heikkinen 2014). Hållbarhetsdiskursens 
utbredning i den offentliga såväl som den privata sfären har fört med sig en ökad medvetenhet 
hos både företag och konsumenter. Den ökade medvetenheten på konsumentnivå kan ses som 
en korrelerande faktor till företags allt mer värderingsgrundade marknadsföring, som syftar 
till att nå ut till konsumenter genom emotionella och/eller moraliska kommunikativa strategier 
(t.ex. Ledin & Machin 2019a; 2019b; Poutanen 2018b; Fuoli 2012). Värderingsbaserad 
kommunikation har visat sig bli allt vanligare även på icke-vinstdriven mark, t.ex. hos 
kommuner eller organisationer som Systembolaget (Helgesson 2016; Rahm, Skärlund & 
Svensson 2019). Dessa fenomen kan relateras till teorier om den moderna samhällsordningen 
som kan sammanfattas som individualiserad, kommersialiserad och varumärkesbaserad, och 



 18 

som brukar talas om i termer av bl.a. den nya ekonomin och New Public Management (t.ex. 
Rehnberg 2014; 2017; Ledin & Machin 2015; 2019a; 2019b).  

Systemisk-funktionella studier av hållbarhetsrelaterade texter visar på ett individfokus, där 
det främsta ansvaret att agera för en mer hållbar värld läggs på just individen, mottagaren av 
texten (Nord 2017; Poutanen 2015). Miljöproblem tycks ibland skrivas fram utan aktiva 
mänskliga deltagare, och följaktligen som något som verkar uppstå av sig självt (Sellgren 2011).  

Även om antalet svenska språkvetenskapliga studier i ämnet fortfarande kan betraktas 
som förhållandevis lågt, verkar hållbarhet vara något som lockar språkvetare och textforskare 
just nu, vilket inte är så förvånande med tanke på den utbredning som hållbarhetsdiskursen 
tycks ha på flera samhälleliga nivåer, och med tanke på att intresset för att studera relationen 
mellan språk och samhälle inom språkforskningen varit stort åtminstone sedan 70-talet. 
Föreliggande studie ämnar bidra med en fortsatt och breddad förståelse för hur hållbarhet som 
samhällsaktuell diskurs kan konstrueras språkligt och tillämpas som strategisk resurs i 
konsumentriktad kommunikation. Vidare ämnar den visa hur språkvetenskapliga metoder 
som den systemisk-funktionella grammatiken lämpar sig väl för att komma åt de detaljerade 
mekanismer som är inblandade i konstruktionen av hållbarhet, för en förhoppningsvis fortsatt 
utveckling av området i fråga på svensk språkvetenskaplig mark. 

4 Material och metod 

I det här kapitlet presenteras till att börja med hur insamlingen av materialet har gått till och 
hur materialet har avgränsats i förhållande till metoden, som är tudelad. Därefter följer en 
närmare metodbeskrivning i två separata avsnitt.  

Analysmaterialet för denna undersökning utgörs av texter hämtade från livsmedelskedjan 
Icas externa webbsida ica.se. Det innehåll som publiceras där är information, recept och tips 
som kan vara av intresse för Ica-kunder eller andra matintresserade. Där publiceras även 
texter som har att göra med exempelvis Icas verksamheter, Icas kvalitetslöfte, Icas egna 
varumärken och produkter, Icas appar och tjänster och Icas hållbarhetsarbete. Gemensamt för 
texterna på ica.se tycks vara att de har ett tydligt konsumenttilltal.  

Webbsidan är strukturerad utifrån olika rubriker. De rubriker som är bestående oavsett 
vad man klickar sig vidare på är de som är placerade högst upp och längst ner på sidan. Högst 
upp återfinns rubrikerna ”Handla online”, ”Matkassen”, ”Erbjudanden”, ”Hitta butik”, 
”Recept”, ”Hälsa” (digital version av kundtidningen), ”Buffé” (digital version av kund-
tidningen) och ”Kundservice”. Längst ner återfinns rubrikerna ”E-handel”, ”ICA”, ”ICA tar 
ansvar”, ”ICA-kort” och ”Kundservice”. Urvalet har skett i flera steg. Efter en första över-
blick av samtliga dessa rubriker och deras innehåll valdes de rubriker ut som har mest 
relevans för studiens syfte, dvs. de som i störst utsträckning har koppling till hållbarhet. Som 
nämnt kan begreppet hållbarhet vara flerdelat, och även Ica talar om hållbarhet utifrån olika 
aspekter. I Icas hållbarhetssatsning som går under namnet För en god morgondag inkluderas 
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nämligen fem underområden: lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet. Då denna studie 
fokuserar på miljö- och klimataspekten av hållbarhet, har urvalet också skett utifrån denna. 
Det är också den delen av hållbarhet som tonvikten verkar ligga på i kommunikationen på 
ica.se, då det efter en överblick av innehållet på hemsidan blir tydligt att majoriteten av 
hållbarhetstexterna relaterar till just miljö och klimat. När jag hädanefter talar om hållbarhet 
syftar jag således på denna aspekt av hållbarhetsbegreppet, om inte annat anges.  

Den första överblicken av de olika rubrikerna och deras innehåll resulterade i ett val av 
rubrikerna ”ICA tar ansvar” och ”Buffé”, som i jämförelse med övriga rubriker innehåller en 
övervägande del hållbarhetsrelaterade texter. Efter en närmare genomgång av innehållet under 
dessa två rubriker valdes de texter ut som bedömdes relatera till (miljö-/klimataspekten av) 
hållbarhet: antingen till Icas hållbarhetsarbete, till vad man som kund kan göra för att leva 
mer hållbart, eller mer övergripande till hållbarhet i stort. För ”ICA tar ansvar” gjordes denna 
genomgång manuellt av samtliga texter. För kundtidningen ”Buffé” underlättades 
genomgången av en ordsökning på hållbarhet, klimat och klimatsmart.3 I och med att ”Buffé” 
tillhör genren kundtidningstext, vilket inte materialgruppen ”ICA tar ansvar” gör, är det 
möjligt att analysen av de två materialgrupperna också kommer att påvisa något olika resultat. 
Därför hålls texterna från de två grupperna isär under analysens gång.  

Materialet består av 19 texter (7 339 ord) från ”ICA tar ansvar” och 9 texter (3 687 ord) 
från ”Buffé”. Totalt består således materialet av 28 texter och 11 026 ord. 
Materialinsamlingen skedde under april månad 2019. Det är möjligt att de valda texterna har 
förändrats sedan dess och att nya texter har tillkommit under rubrikerna.  

Materialet har avgränsats i förhållande till den tudelade metoden, som består av en över-
gripande tematisk analys och en mer detaljerad systemisk-funktionell, ideationell4 analys av 
processer och deltagare i texterna. Den tematiska analysen görs på materialet i sin helhet, 
eftersom syftet är att kartlägga vilka teman som framkommer i Icas hållbarhetstexter. För 
process- och deltagaranalysen har däremot en avgränsning varit nödvändig med avseende på 
innehåll, för att endast inkludera de passager i texterna som relaterar till tre specifika 
referenter: Ica, Kunden och ett gemensamt Kollektiv (där både Ica och Kunden inkluderas).5 I 
och med att ett av studiens huvudsyften är att reda ut vilka betydelser Ica knyter till sig själva 
och till den tänkta läsaren i relation till hållbarhet koncentreras den ideationella analysen 
främst på just dessa tre referenter. Mer specifikt innebär det att mer allmänna passager om 
hållbarhet, utan direkt koppling till Ica, Kunden eller Kollektiv i relation till hållbarhet, inte 
har analyserats i process- och deltagaranalysen. Det rör sig då ofta om faktabaserade passager, 
exempelvis information om hur en specifik fisk lever, eller om vad som får kallas för ekolo-
giskt. Visserligen kan man hävda att all text som Ica har valt att publicera på sin externa 

 
3 Flera av texterna i ”Buffé” kodade med något av dessa tre ord är recept. Dessa har dock inte tagits i beaktande, 
eftersom de utgör en så pass specifik textgenre som både strukturellt och innehållsligt skiljer sig mycket från de 
övriga texterna.   
4 Även den tematiska analysen utgår från en ideationell struktur, men för att undvika förvirring begränsar jag 
ordet ideationell till process- och deltagaranalysen. 
5 När jag talar om Ica, Kunden eller Kollektiv som referenter till deltagarroller skrivs de hädanefter med versal 
begynnelsebokstav.  
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webbsida relaterar till Ica just av den anledningen, men för att komma åt hur Ica framställer 
sig själva och sina konsumenter i relation till hållbarhet har en snävare bild av vad som 
relaterar till Ica och konsumenten ansetts nödvändig. Efter ovannämnda avgränsningar för 
analysen av processer och deltagare består texterna från ”ICA tar ansvar” av 5 028 ord, och 
texterna från ”Buffé” av 2 404 ord. Totalt består det avgränsade materialet av 7 432 ord.6 

I avsnitt 4.1 och 4.2 nedan presenteras till att börja med den mer övergripande tematiska 
analysmetoden, och därefter den ideationella analysmetoden som innebär en mer detaljerad 
närläsning av materialet. 

4.1 Tematisk analysmetod: makroteman och mikroteman 
En analys av texter utifrån teman handlar om att förstå texters innehållsmönster, vad texten i 
fråga fokuserar kring. Teman ”styr läsarens tankar åt ett visst håll” (Hellspong & Ledin 1997: 
117), och kan kategoriseras enligt mer övergripande makroteman och mer underordnade 
mikroteman. Dessa kan förekomma på olika strukturella nivåer i en text; ett tema kan 
exempelvis vara makrotema för en specifik mening men ett mikrotema för det stycke eller 
avsnitt som meningen förekommer i. I föreliggande studie begränsas dock analysen av teman 
till text- och avsnittsnivå: samtliga mikroteman kategoriseras i förhållande till makroteman i 
antingen hela texter eller avsnitt – även om de också kan utgöra makroteman i specifika 
stycken eller meningar. Att ett specifikt ämne utgör ett makrotema innebär inte nödvändigtvis 
att det återfinns på alla textuella nivåer och i alla satser, men att respektive mikrotema på 
något sätt knyter an till makrotemat (a.a.:115–122). 

Den tematiska analysen av makro- och mikroteman tillämpas för att få en bild av vad Ica 
egentligen talar om när de talar om hållbarhet, eftersom ”tematiken i en text [ofta] speglar vad 
som rör sig i den underliggande diskursen” (a.a.:120). En sådan analys bidrar till att utröna 
hur hållbarhet realiseras i Icas texter utifrån specifika ämnen, samt vilken bild av världen som 
målas upp med hjälp av dessa teman. För en breddad förståelse av vad texterna säger om de 
teman som framkommer och vilka betydelser som konstrueras i förhållande till dem 
kombineras den tematiska analysen sedan med en mer omfattande och detaljerad ideationell 
analys av processtyper, deltagare och inbäddade betydelser (se 4.2).   

I enlighet med Lennart Hellspong & Per Ledin (1997) utgår jag från texternas lineära 
förlopp i den tematiska analysen, dvs. att jag läser texterna från början till slut och tar ut 
teman i takt med läsningens gång. När jag tar ut teman utgår jag från rubricering, 
positionering eller fokusering, som är tre vanliga sätt att explicitgöra teman på. Rubricering 
innebär att temat framkommer i en rubrik. Positionering innebär en strategisk placering av 
temat i texten, t.ex. genom en presenteringskonstruktion eller en inledning. Fokusering av 
teman kan ske genom exempelvis upprepning, kursivering eller metatext.  

 
6 I bilaga 1 i slutet av uppsatsen återfinns en tabell med en översikt över samtliga texter i materialet, samt 
ordantal för respektive text både före och efter de innehållsliga avgränsningar som beskrivs ovan.  
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För att i den mån det går undvika subjektivitet i den tematiska analysen formulerar jag 
temana i relativt övergripande termer, i form av nominalfraser eller adjektivfraser (jfr 
Hellspong & Ledin 1997).  

4.2 Ideationell analysmetod 
Den metodologiska grundpelaren för denna studie utgörs av den systemisk-funktionella 
grammatiken, SFG. Inom SFG talar man om språkets tre metafunktioner: den ideationella, 
den interpersonella och den textuella (se avsnitt 2.2.2). För den här studien är den ideationella 
metafunktionen av huvudsakligt intresse. Att språket har en ideationell metafunktion innebär i 
stora drag att vi använder språket för att beskriva världen: vad som sker, hur det sker och 
vilka som deltar i skeendet. Vad som sker brukar benämnas som processer, vilka i typfallet 
uttrycks genom verbet i en sats. Om en sats har fler än ett verb brukar huvudverbet utgöra 
processkärnan, som uttrycker en viss processtyp. I den här undersökningen räknar jag med de 
fyra grundläggande processtyper som Holmberg & Karlsson (2006) liksom Holmberg, 
Karlsson & Nord (2011) utgår från: materiella, mentala, relationella och verbala processer. 
Till processerna kopplas olika deltagare, som kan sägas ”binds ihop” av processerna och som 
varierar beroende på processtyp, samt olika omständigheter som uttrycker kompletterande 
betydelser till processerna, som t.ex. var eller hur något sker.  

Rent praktiskt går alltså en ideationell analys bland annat ut på att undersöka vilka 
processer som förekommer och sätts i fokus i texten, vilka deltagare som hör till dem och 
vilka omständigheter som existerar runtomkring, eller hur logiska betydelserelationer och 
beroenderelationer skapas inom satskomplex i texter. I den här uppsatsen är primärt en analys 
av processer och deltagare av intresse, men i viss mån tas även hänsyn till omständigheter.  

   Två av de ideationella system som kan användas för att undersöka hur vi skapar mening 
genom att beskriva världen i form av processer, deltagare och omständigheter är transitivitets-
systemet och ergativitetssystemet. Båda dessa har att göra med ”hur vår erfarenhet av världen 
realiseras och organiseras i satser” (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:21) och lämpar sig 
därför bra för att besvara den här studiens frågeställningar. Jag utgår i första hand från transi-
tivitetssystemet, men tar även hänsyn till vissa ergativa aspekter. Båda dessa två system utgår 
från processer, men ur något olika perspektiv, och belyser så olika aspekter av texters ideat-
ionella struktur. Transitiviteten fokuserar på riktning från en deltagare till en annan, dvs. över-
föring av en processbetydelse från en deltagare till en annan, medan ergativiteten tar fasta på 
påverkansrelationer mellan deltagare. 

I följande avsnitt redogörs mer i detalj för hur transitivitetsanalysen fungerar och hur den 
tillämpas på materialet (4.2.1), samt vilka aspekter av ergativitetssystemet som är av intresse 
för analysen (4.2.2). I analysen tas även hänsyn till olika fall av inbäddade och implicita 
processer och deltagare. Vad detta innebär förklaras i avsnitt 4.1.3. 
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4.2.1 Transitivitet 

Transitivitet handlar om överföring av processbetydelser från en deltagare till en annan; pro-
cesser relaterar på så sätt, eller binder ihop, deltagare med varandra med en tydlig riktning från 
den ena deltagaren till den andra. Centralt för transitivitetsanalysen är processtyper. Holmberg 
& Karlsson (2006:78–79) relaterar de fyra ovannämnda processtyperna (materiella, mentala, 
relationella, verbala) till tre olika ”betydelsevärldar”: den fysiska världen, medvetandevärlden 
och abstrakta relationers värld. Materiella processer beskriver sådant som hör till den fysiska 
världen, faktiska skeenden, ofta med en tydlig aktör. De beskriver att någon gör något eller att 
något händer, och realiseras av verb som exempelvis jogga eller snickra. Mentala processer hör 
till medvetandevärlden och beskriver skeenden som pågår på ett mentalt, inre plan, t.ex. höra, 
tänka eller känna. Relationella processer beskriver mer abstrakta och statiska relationer och 
riktningar mellan företeelser, hur saker förhåller sig, t.ex. det att vara eller finnas. Den sista 
processtypen, verbala processer, kan sägas ha ena foten i den fysiska världen och den andra i 
medvetandevärlden. De realiseras av verb som säga eller förklara. Samtidigt som dessa verb 
uttrycker någonting som sker fysiskt i den yttre världen uttrycker de också något slags mental 
process som sker inom oss, i medvetandet. Processer analyseras utifrån processkärnan, dvs. 
huvudverbet, som avgör vilken processtyp det är fråga om. Värt att nämna är att en 
processbetydelse alltid måste analyseras i sin kontext. Ett visst verb kan nämligen realisera en 
viss processtyp i en mening, men en annan processtyp i en annan mening.  

Olika processtyper kan skapa olika perspektiv på det som förmedlas i en text. En text som 
domineras av exempelvis materiella processer är ofta mer dynamisk än en med huvudsakligen 
relationella processer (jfr t.ex. ”vaser föll ner under den vilda festen” och ”efter den vilda 
festen låg vaser på golvet” (från Holmberg, Karlsson & Nord 2011:26–27)).  

Den deltagare som utgör processriktningens utgångspunkt och som på så vis är mest 
central kallas förstadeltagare. Eventuella övriga deltagare i en sats kallas andradeltagare. I 
materiella processer är förstadeltagaren aktör: den eller det som, medvetet eller omedvetet, 
gör något eller får något att hända. Andradeltagare i materiella processer är ofta mål – den 
eller det som påverkas av skeendet. I den materiella processen ”Det här gör vi på ICA” är vi 
på ICA aktör, och Det här mål. Processkärnan är understruken.  

Andra möjliga andradeltagare i materiella processer är utsträckning, som så att säga 
sträcker ut processen eller kompletterar den genom en specificering av dess betydelse, och 
mottagare, som är den som drar nytta av processen. Ett exempel på andradeltagaren 
utsträckning illustreras i följande mening: ”ICA tar ansvar”, där ansvar sträcker ut och 
specificerar betydelsen av processkärnan tar. I meningen ”Här ger vi dig några tips på 
hållbara val i din matvardag” utgör dig andradeltagaren mottagare.  

Förstadeltagare i mentala processer kallas upplevare och andradeltagare kallas fenomen, 
som är det som upplevs. Se följande mentala process: ”Här kan du läsa om vårt miljöarbete”. 
Här är du förstadeltagaren upplevare och om vårt miljöarbete andradeltagaren fenomen.  

Relationella processer beskriver hur någonting förhåller sig, och kan delas in i tre 
underkategorier. Attributiva relationella processer uttrycker beskrivningar av någon eller 
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något som att de har en viss egenskap eller ett visst attribut – helt enkelt hur någonting är 
beskaffat. Här är förstadeltagaren bärare (av t.ex. en egenskap) och andradeltagaren attribut. I 
satsen ”avfallshanteringen är effektiv” är avfallshanteringen bärare och effektiv attribut. 
Identifierande relationella processer etiketterar, identifierar, någon eller något, och har 
utpekad som förstadeltagare och värde som andradeltagare. I meningen ”Hållbarhet och 
klimat är en strategisk prioritering för oss” är Hållbarhet och klimat utpekad och en strategisk 
prioritering värde. Den sista typen av relationella processer, de existentiella, har bara en 
deltagare, den existerande, som t.ex. en potential i följande mening: ”det finns en potential”.  

Den sista processtypen är den verbala, som har talare som förstadeltagare och lyssnare, 
utsaga eller talmål som andradeltagare. I följande exempel är Sanna Due talare och Det 
handlar om okunskap och attityder utsaga: ”– Det handlar om okunskap och attityder (…), 
säger Sanna Due.” (Holmberg & Karlsson 2006:78–102; Holmberg, Karlsson & Nord 
2011:22–28).  

4.2.1.1 Tillämpning 

I föreliggande undersökning används transitivitetsanalysen för att ta fasta på hur Ica med 
språkliga verktyg som processer och deltagare konstruerar hållbarhet i sin kommunikation. 
Vilka processer förekommer, vilka perspektiv bidrar de med, och vilka deltagarroller fram-
ställs som mest centrala, drivande och ansvariga? Det undersöks till att börja med genom att 
identifiera och kategorisera samtliga processer i texterna i materialet, dvs. genom en indelning 
i materiella, mentala, relationella och verbala processer utifrån processkärnorna. I somliga fall 
kan även hjälpverb vara av intresse för att analysera hur och ur vilka perspektiv Ica realiserar 
hållbarhet språkligt, eftersom hjälpverben ofta uttrycker modalitet som kan modifiera 
processkärnans betydelse genom att förstärka eller försvaga den. En analys av modalitetsmar-
körer i form av t.ex. hjälpverb hör i första hand till den interpersonella metafunktionen, 
eftersom ”val av modalitet påverkar satsens interaktionella potential” (Holmberg, Karlsson & 
Nord 2011:106). I och med att denna studie främst fokuserar på ideationella aspekter i 
texterna kommer modalitet inte att utgöra en huvudsaklig del av studien. Däremot kommer 
modalitet att tas i beaktande i den mån det är relevant för frågeställningarna, eftersom ”det att 
processbetydelser genom modalitetsmarkörer modifieras inte blir synligt i processanalysen 
där processkärnan står i centrum” (Lassus 2010:133).  

   Efter analysen av processtyper följer en analys av vilka typer av första- och andradelta-
gare som processerna kopplar samman, och vilka referenter de relaterar till. Eftersom fokus i 
analysen ligger på hur Ica framställer sig själva och sina kunder i relation till hållbarhet ligger 
också fokus i materialet på de delar som på något sätt knyter an till dessa. Mer specifikt ligger 
fokus på de deltagarroller som refererar till någon av referenterna Ica, Kunden eller Kollektiv. 
Visserligen relaterar samtliga satser i det för process- och deltagaranalysen avgränsade 
materialet till Ica, Kunden eller Kollektiv i relation till hållbarhet, men det innebär inte att alla 
deltagare utgörs av dessa. Se följande mening som exempel: ”Bakom varje förpackning till 
ICAs egna varor ligger hårt arbete.” Här har processkärnan ligger tolkats som relationell-
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existentiell, med den tillhörande förstadeltagaren, den existerande, hårt arbete. Alltså finns 
varken en deltagare eller processkärna som relaterar till Ica, Kunden eller Kollektiv, utan 
kopplingen till referenten Ica finns snarare i processens omständighet: Bakom varje förpackning 
till ICAs egna varor. Se ytterligare ett exempel: ”Det är miljösmart att återanvända din 
plastbärskasse”. Här är det först till den andra processkärnan återanvända som det går kan 
koppla en (underförstådd) deltagare med referenten Kunden, men bägge processkärnorna 
analyseras eftersom de ingår i en och samma sats som i sin helhet relaterar till Kunden.  

Vad gäller deltagaranalysen analyseras i ett första steg samtliga deltagarroller i materialet, 
främst kvantitativt, och i ett andra steg klassificeras de deltagare som utgörs av referenterna Ica, 
Kunden eller Kollektiv. De tre referenterna analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Deltagare 
realiserade av referenten Kunden klassificeras utifrån om denna tilltalas (tilltalad) eller omtalas 
(omtalad). Referenten Ica klassificeras i två kategorier baserat på grad av närhet/mänsklighet. För 
enkelhetens skull kallar jag kategorierna för den nära och den avlägsna kategorin.  

Den nära kategorin innefattar fraser med ett huvudord som utgörs av antingen ett 
pronomen, verksamhetsnamnet eller en mänsklig referent med tydlig syftning på Ica, till 
exempel: vi, man, ICA, vi på ICA, personalen eller Per Strömberg Vd ICA Gruppen. Den här 
kategorin kan alltså beskrivas som mer mänsklig eller personnära. Även om 
verksamhetsnamnet Ica inte kan relateras till en mänsklig referent på samma sätt som t.ex. 
pronomenet vi räknas den till den mer personnära kategorin eftersom användningen av 
verksamhetsnamnet i sig kan tänkas göra verksamheten till en mer mänsklig deltagare. Einar 
Korpus (2008:183) för samma typ av resonemang och likställer bruket av vi med 
verksamhetsnamnet: ”Bruket av vi för med sig den intressanta företeelsen att avsändarens 
företagsnamn blir funktionellt likvärdigt med detta förstapersonspronomen”. 

Den avlägsna kategorin består av fraser med huvudord som utgörs av ett substantiv med 
syftning på Ica men som inte kan relateras till en mänsklig referent, till exempel: 
verksamheten, vår verksamhet, våra butiker, vårt mål, vårt miljöarbete, ICAs/vår 
klimatpåverkan eller våra butiker. I den här kategorin inkluderas även specifika produkter, i 
de fall det explicit framkommer att det är just Ica-produkter det rör sig om, som exempelvis 
ICAs plastkasse. När det rör sig om nominalfraser där det inte genom exempelvis ett 
possessivt pronomen eller verksamhetsnamnet framkommer att det är Ica det rör sig om, t.ex. 
som i fallet verksamheten, framkommer det i stället av kontexten. Det kan exempelvis vara så 
att den ospecificerade nominalfrasen, t.ex. verksamheten, refererar tillbaka till en nominalfras 
tidigare i texten, som vår verksamhet, där det explicit framkommer att det är just Icas 
verksamhet det rör sig om. En bedömning av vilken kategori referenten tillhör har gjorts i 
varje enskilt fall. En liknande klassificering av referenter uppdelat i avsändaren av texten och 
den tänkta läsaren gör också Jannika Lassus (2010:150–151) i sin systemisk-funktionella 
analys av betydelser i barnfamiljsbroschyrer.   

   I sedvanlig systemisk-funktionell tradition dras en skiljelinje mellan fria, bundna och 
inbäddade satser, där de sistnämnda oftast inte tas i beaktande i analysen. I min analys 
inkluderar jag däremot både fria huvudsatser och alla typer av underordnade bisatser, bundna 
såväl som inbäddade, och även sådana som fungerar som delar av deltagare, eftersom också 
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dessa förmedlar viktiga, egna betydelser som går förlorade om jag väljer att bortse från dem. 
Av samma anledning inkluderar jag även infinitivfraser. Processbetydelser och deltagare finns 
även där, om än något ”svagare och uppblandade med andra betydelser” (Holmberg, Karlsson 
& Nord 2011: 24). Jag återkommer till infinitivfraser i 4.2.3. 

4.2.2 Ergativitet 

I ergativitetssystemet skiljer man på processer som uttrycker handlingar och processer som 
uttrycker händelser. De processer som uttrycker handlingar och en förstadeltagares påverkan 
på en annan kallas ergativa (ibland också agentiva, se t.ex. Holmberg & Karlsson 2006). 
Processer som i stället uttrycker händelser kallas icke-ergativa (eller icke-agentiva). De 
saknar en aktiv förstadeltagare och en direkt påverkan på en andradeltagare. Mentala och 
relationella processer är i typfallet icke-ergativa och uttrycker således oftast händelser, medan 
materiella och verbala processer oftast är ergativa och uttrycker handlingar (Holmberg & 
Karlsson 2006:108–115; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:28–31). Det händer dock att även 
materiella och verbala processer uttrycker händelser av olika slag. Huruvida processer 
uttrycks som handlingar eller händelser påverkar framställandet av deltagarna i processen. 
Ergativa processer, handlingar, har en så kallad agent som förstadeltagare, som påverkar en 
andradeltagare, medium. I icke-ergativa processer, dvs. händelser, återfinns däremot bara en 
deltagare som inte påverkar någon annan deltagare. Det innebär att det i icke-ergativa satser 
inte återfinns någon agent, utan bara deltagaren medium, som då agerar förstadeltagare. 
Ergativitetsanalysen kan beskrivas som en variant av transitivitetsanalysen som specifikt 
fokuserar på att kartlägga vilka deltagare som är aktiva och ”ligger bakom att [processen] 
över huvud taget äger rum” (Holmberg & Karlsson 2006:108), och vilka som snarare blir 
utsatta för, eller förkroppsligar, det som sker.  

4.2.2.1 Tillämpning   

I enlighet med bl.a. Holmberg & Karlsson (2006) och Sellgren (2011), tillämpas ergativitets-
analysen här för att notera de fall av materiella processer som utgörs av händelser, ”eftersom 
skillnaden mellan ergativa och icke-ergativa processer är mest relevant när det gäller 
materiella processer” (Sellgren 2011:56). Nedan följer några exempel från materialet.  

I de materiella satserna ”utsläppen minskar” och ”Mängden avfall i Sverige ökar” är 
förstadeltagarna utsläppen respektive Mängden avfall i Sverige. Processerna minskar och 
ökar är här uttryckta som händelser snarare än handlingar; de skrivs fram som skeenden som 
bara uppstår, utan någon ansvarig agent. Förstadeltagarna utsläppen och Mängden avfall i 
Sverige utgör alltså medium, dvs. de som förkroppsligar processerna. Med andra ord förblir 
den som ser till att utsläppen minskar och att mängden avfall ökar osynlig i dessa satser.  

I en renodlad transitivitetsanalys skulle förstadeltagarna i samma satser tolkas som 
aktörer, även om utsläppen och mängden avfall ju inte kan ses som ansvariga för minskandet 
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och ökandet. Där gör man alltså ingen åtskillnad mellan handlingar och händelser. Det faktum 
att den aktiva förstadeltagaren i processer som uttrycks som händelser i själva verket 
försvinner uppmärksammas således inte av bara en transitivitetsanalys, varför en analys av 
satsernas ergativitet också är viktig.  

4.2.3 Inbäddade och implicita processer och deltagare 

I typfallet realiseras processbetydelser av verb. Men i somliga fall uttrycks processbetydelsen 
inkongruent eller otypiskt (se Karlsson 2005:94), och liksom förtingligas, dvs. ”uttrycks som 
– eller omskapas som – ett ting” (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:31). Sådana inkongruent 
uttryckta processbetydelser kallas ideationella grammatiska metaforer, och innebär att den 
lexikogrammatiska och den semantiska realiseringen inte stämmer överens. Exempelvis kan 
det vara fråga om en processbetydelse som uttrycks i form av t.ex. ett substantiv eller ett 
adjektiv. Sådana ideationella grammatiska metaforer ”packar in och stuvar om betydelse” 
(ibid.), vilket innebär att deltagare mer eller mindre försvinner eller uttrycks implicit. Den typ 
av ideationella grammatiska metaforer där betydelser förtingligas brukar kallas 
nominaliseringar. Ofta utgör nominaliseringar delar av deltagare i processer. Thomas 
Andersen (2003) kallar denna typ av grammatisk metafor som utgör deltagare i en annan 
process för processmetafor. Begreppet har sedan använts av exempelvis Anna-Malin Karlsson 
(2005), som beskriver metafortypen som att ”realiseringen flyttar en betydelse från en 
lexikogrammatisk nivå till en annan” (s. 95).  

4.2.3.1 Tillämpning   

I mitt material finns en särskilt framträdande nominalisering i form av substantiveringen 
påverkan. Den förekommer även i sammansättningarna klimatpåverkan och miljöpåverkan. 
Substantiveringens processbetydelser och deltagare är helt inbäddade. Ett exempel är följande 
sats: ”Så kan du minska din klimatpåverkan.” Om substantiveringens betydelser packas upp 
framkommer någon som explicit påverkar klimatet. I det här fallet framgår det av kontexten 
att det är Kunden som är den påverkande deltagaren. Det som är intressant att undersöka är 
tillsammans med vilken typ av förstadeltagare denna typ av substantiveringar oftast 
förekommer, i och med att substantiveringen i sig inte ger uttryck för någon deltagare alls, 
och vad det har för betydelser för framställningen av hållbarhet.  

Även infinitivfraser kan tänkas fungera som en typ av ideationell grammatisk metafor i 
och med att de i sig, i sin form, inte explicit uttrycker en förstadeltagare, som i följande 
exempel (infinitivfrasen har kursiverats): ”Vi vill hjälpa våra kunder att göra mer hållbara 
val.” Den infinita processkärnan göra har här ingen ”egen” explicitgjord deltagare knuten till 
sig, varför den skulle kunna tolkas som implicit. Vi kan dock här utan problem anta att 
förstadeltagaren är Kunden, eftersom den framkommer tydligt i den föregående frasen Vi vill 
hjälpa våra kunder. Detsamma gäller imperativsatser. I satsen ”Läs mer” utgör det imperativa 
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verbet Läs till exempel en mental processkärna till vilken man oproblematiskt kan knyta en i 
imperativformen inbyggd förstadeltagare, nämligen upplevaren du. Samtliga processkärnor i 
imperativsatser i materialet har referenten Kunden som förstadeltagare. 

Infinitivfrasernas och imperativsatsernas processkärnor behöver alltså inte packas upp på 
samma sätt som substantiveringarnas för att komma åt deras processbetydelse eller deltagare. 
Därför behandlar jag infinita processkärnor och processkärnor i imperativsatser som likvär-
diga med processkärnor i andra typer av satser. Jag särskiljer således inte infinitivfraserna 
eller imperativsatserna i min analys, utan de faller in under antingen materiella, mentala, relat-
ionella eller verbala processtyper, med egna, underförstådda, deltagare knutna till sig (som 
annoteras ”som vanligt”). Dock fyller processkärnor i imperativsatser en annan viktig funkt-
ion i det att de går ut på att någon uppmanar någon annan till något, och på så sätt kan sägas 
knyta an ytterligare en deltagare utöver förstadeltagaren Kunden, dvs. den som uppmanar, 
som i materialet i samtliga fall sammanfaller med Ica. Imperativerna utgör därmed en del av 
analysen, även om de inte behandlas i en egen kategori som inbäddade. Nominaliseringar 
räknas dock för sig i en egen kategori i och med att de utgör en helt annan nivå av inbäddade 
betydelser, då t.ex. aktören ofta inte går att peka ut direkt på samma sätt som vid infinitiver 
och imperativer. De utgör således inte en del av den övriga process- eller deltagaranalysen. 

Deltagare kan även implicitgöras eller döljas i andra fall än vid nominaliseringar, 
infinitivfraser och imperativsatser, exempelvis i icke-ergativa satser (se 4.2.2). Ytterligare 
exempel är processer som ingår i passivsatser. Passivsatser kan uttryckas både med eller utan 
agent. På så sätt är agenten fakultativ. I de fall ingen agent framgår i form av en specificering 
(t.ex. att något gjordes av någon) förblir den därmed osynliggjord. Som bl.a. Lassus 
(2010:125) beskriver har det faktum att någonting utelämnas också betydelse, varför 
passivformer (liksom andra fall av inbäddade betydelser) är intressanta att ta i beaktande.7 I 
passivsatser är det endast deltagare som mer eller mindre bäddas in, medan processbetydelsen 
består, varför de inte särskiljs i processanalysen, till skillnad från ideationella grammatiska 
metaforer. Se (1) nedan för ett exempel. 

(1) Krispig sallad, fläckfria äpplen och dagsfärskt bröd. Vi nöjer oss sällan med mindre – med följden att det 
i Sverige slängs cirka 1,9 miljoner ton mat, varje år. 

Enligt en traditionell grammatisk analys skulle 1,9 miljoner ton mat i exemplet ovan tolkas 
som subjekt i den passiva satsen men som objekt i en motsvarande aktiv sats (t.ex. ”I Sverige 
slänger vi cirka 1,9 miljoner ton mat”). Enligt en transitivitetsanalys är 1,9 miljoner ton mat 
andradeltagaren mål både i den passiva satsen och dess motsvarande aktiva variant. 
Förstadeltagaren aktör, den som slänger maten, inryms dock inte i den passiva satsen ovan 
och förblir därmed osynlig.  

4.2.4 Sammanfattning 
 

7 I materialet förekommer endast exempel på morfologisk passiv, dvs. böjningspassiv som det i exempel (1), och 
alltså inga exempel på perifrastisk passiv, dvs. omskriningspassiv, som t.ex. ”maten blev slängd”.  
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De analysvariabler som ingår i den ideationella analysen kan sammanfattas enligt följande tre 
kategorier: processtyper, deltagare (med tillhörande referenter) och inbäddade/implicita pro-
cesser och deltagare. Processanalysen identifierar materiella, mentala, relationella och verbala 
processer i materialet. Därutöver analyseras även till viss mån modifierade processbetydelser 
genom modala hjälpverb. Deltagaranalysen identifierar samtliga första- och andradeltagare 
knutna till de excerperade processerna, med särskilt fokus på de deltagare som utgörs av refe-
renterna Ica, Kunden eller Kollektiv. Referenten Ica delas in i en mer personnära och en mer 
avlägsen kategori. Referenten Kunden delas in i kategorierna tilltalad och omtalad. Analysen av 
inbäddade och implicita processer och deltagare utgörs av nominaliseringar, mer specifikt 
substantiveringen (miljö-/klimat)påverkan, samt processer i icke-ergativa satser och passivsatser.    

5 Tematisk analys 

I det här kapitlet presenteras analysen av makro- och mikroteman i Icas hållbarhetstexter. 
Notera att den tematiska analysen fyller en mer övergripande funktion av att utröna allmänna 
innehållsmönster i texterna, varför föreliggande kapitel är jämförelsevis begränsat i relation 
till efterföljande kapitel som utgörs av en mer detaljnära analys. I analysen som följer 
presenteras endast de teman som är mest framträdande i materialet, med makroteman först 
och mikroteman därefter.  

5.1 Makroteman 
Makroteman har analyserats på två nivåer: dels makroteman för hela texter, dels makroteman 
för avsnitt. Temana har delats in i kategorier med avseende på innehåll. Analysen visar på tre 
sammanfattande kategorier av makroteman som är särskilt framträdande i båda 
materialgrupperna, sett till både hela texter och hela avsnitt, nämligen ansvar, hållbar 
verksamhet och klimatsmarta tips. I materialgruppen ”ICA tar ansvar” är det just i den 
nämnda ordningen de framträder oftast. I ”Buffé” är det däremot temat klimatsmarta tips som 
är något mer framträdande, följt av ansvar och hållbar verksamhet.  

De flesta makroteman i materialet explicitgörs genom rubriker – särskilt makroteman på 
textuell nivå, men ofta även de på avsnittsnivå då texterna i många fall innehåller 
textstrukturerande mellanrubriker som ofta sammanfattar avsnittets tema. Vad gäller makro-
temat ansvar är det exempelvis fråga om texter som har att göra med att någon part har 
respektive uppmanas eller förväntas att ta ansvar för miljön. Det rör sig exempelvis om teman 
som minskat klimatavtryck, krav för ekologiskt, hantering av trasig lågenergilampa, 
plastfrågor, minskad köttkonsumtion, minskat matsvinn och ansvar, där rubrikerna som de 
förekommer i motsvaras av exakta eller snarlika fraser. En något mindre genomskinlig rubrik 
är ”Egen påse till soporna”, vars efterföljande text har temat minskad plastanvändning. Även 
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om temat på så sätt kan tolkas som något mer implicit än de just nämnda framkommer det 
ändå tydligt i texten, framför allt genom strategierna upprepning och fokusering. 

Makrotemat hållbar verksamhet återfinns i de texter eller avsnitt som rör specifika 
produkter, tjänster eller engagemang som kan klassas som hållbara och som motiverar Ica 
som en hållbar verksamhet. Det rör sig t.ex. om teman som smarta förpackningar, 
miljövänliga butiker, miljöprojekt, ICAs miljökasse, Sveriges grönaste varumärke och 
hållbarhetsinitiativ. Även denna kategori av teman motsvaras av exakta eller snarlika 
rubriker, alternativt framkommer i inledningen av ett avsnitt eller genom upprepning.  

Den tredje kategorin, klimatsmarta tips, återfinns i texter som baseras på tips på och 
rekommendationer av klimatvänliga val, ofta med fokus på matlagning och val av livsmedel. 
Några exempel på de teman som räknas till nämnda kategori är varierade köttval, hållbar 
matlagning, miljövänliga tips, klimatsmarta recept, tips för minskat matsvinn och 
genomtänkta beslut. Den här kategorin tycks också vanligen förekomma i mer faktabaserade 
avsnitt, där tipsen legitimeras genom någon form av fakta på ämnet i fråga. Några exempel på 
sådana teman är torsk från Lofoten, ekologiskt kött, ekologiskt mejeri och säsongsmat.  

Några makroteman som inte har kunnat kategoriseras i någon av de tre kategorierna och 
som är mindre framträdande är t.ex. miljöfara, hälsorisker, klimatpåverkan, klimatångest, 
orsaker till plastanvändning och koldioxidutsläpp. Det som kan sägas särskilja dessa teman 
från de övriga, som hör till någon av de tre nämnda kategorierna, är att de kan relateras till 
passager i texterna som är mer negativt kodade och tydligare behandlar någon form av 
problem. Som sammanfattande kategori för denna typ av makroteman kan exempelvis 
klimatproblem tänkas vara passande. Premissen för samtliga hållbarhetstexter i materialet 
tycks på något sätt vara antagandet att det finns ett klimathot som kräver ett agerande för en 
mer hållbar värld. Klimathoten framträder ofta i texterna just som en underförstådd premiss, 
som möjliggör teman som ansvar, hållbar verksamhet och klimatsmarta tips. Tematiken i 
texterna tycks också, vilket de tre nämnda kategorierna tyder på, oftare fokusera en hoppfull 
förändring snarare än närmare beskrivningar av de rådande problemen.  

5.2 Mikroteman 
De mikroteman som förekommer relaterar också i stor utsträckning till ovannämnda tre 
kategorier av teman: ansvar, hållbar verksamhet och klimatsmarta tips. Det innebär att 
mikrotemana i typfallen tydligt kan kopplas till deras övergripande makroteman.   

Mikroteman kan generellt antas vara mer detaljerade i förhållande till makroteman som i 
stället kan beskrivas som mer allmänna. Makroteman kan med andra ord specificeras genom 
sina mikroteman. Några sådana exempel på detaljerade, specificerande mikroteman i 
materialet är kyckling, potatis, smörgåsmargarin och svenska äpplen som fungerar som 
mikroteman till makrotemat matbyten på avsnittsnivå, och makrotemat klimatsmart mat på 
textnivå. Ett annat exempel är ökad biologisk mångfald, god djurhållning, miljövänlig 
produktion och sparade resurser som är mikroteman till makrotemat skäl till ekologiskt på 
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avsnittsnivå, och makrotemat ekologisk mat på textnivå. Vidare står frukostrester, 
mellanmålsrester, lunch- och middagsrester och kryddor som mikroteman till makrotemat 
tips för minskat matsvinn på avsnittsnivå, och makrotemat minskat matsvinn på textnivå. 

Men mikroteman behöver inte alltid fungera särskilt specificerande. Exempel på 
mikroteman som, i likhet med sina makroteman, snarare formulerats i mer allmänna ordalag 
är miljöarbete, miljösmarta val och minskad miljöpåverkan som framträder som mikroteman i 
en text med makrotemat miljö. Visst är dessa mikroteman något mer detaljerade än 
makrotemat, men vid en närmare anblick ger de i själva verket inte särskilt mycket mer 
specifik information än makrotemat. Som förklaras i kapitel 4 formuleras temana i relativt 
övergripande termer för att i största möjliga mån undvika subjektiva tolkningar, men i nyss 
nämnda exempel hade en mer detaljerad tolkning knappast varit möjlig.  

Det förekommer ett antal mikroteman som, liksom är fallet med några av makrotemana, 
inte kan kategoriseras som hörande till varken ansvar, hållbar verksamhet eller klimatsmarta 
tips, utan snarare till den mer sällan förekommande kategori som i föregående avsnitt be-
nämns som klimatproblem. Några exempel är klimatpåverkan, miljörisker, klimatångest och 
miljöproblem. Denna typ av mikroteman är inte lika vanligt förekommande som de övriga 
kategorierna. Vanligen råder det en viss diskrepans mellan denna typ av mikroteman och nå-
got av deras övergripande makroteman. Ett sådant exempel återfinns i texten ”Egen påse till 
soporna” med makrotemat minskad plastanvändning, som hör till kategorin ansvar. I denna 
texts inledande avsnitt återfinns de negativt kodade mikrotemana nedskräpning och spridning 
av mikroplaster. De varvas dock med mikrotemana beteendeförändringar och EU-direktiv, 
som båda kategoriserats som ansvar. Dessa mikroteman knyter så samman det inledande av-
snittet med det övergripande makrotemat. Vidare följs textens inledande avsnitt av ett avsnitt 
med makrotemat miljövänliga tips, med mikrotemana minskad plastkasseanvändning, 
återanvändning, återvinning och miljövänlig soppåse. Samtliga dessa teman hör till kategorin 
klimatsmarta tips. Textens två inledande negativt kodade mikroteman tycks här användas för 
att kontextualisera problematiken och på så sätt legitimera den efterföljande uppmaningen till 
minskad plastanvändning.8  

Ytterligare en diskrepans mellan mikro- och makroteman går att finna i texten ”Delat 
ansvar för matsvinnet”. Här är det övergripande makrotemat på textnivå matsvinn, som hör 
till kategorin klimatproblem. Makrotemat för textens första avsnitt är dock ansvar, som 
förstås hör till kategorin ansvar. De inledande mikrotemana för detta avsnitt är ökat matavfall, 
normativ mat och miljöbelastningar, som inte kan knytas direkt till det närmaste makrotemat 
ansvar (men däremot till textens övergripande makrotema klimatproblem). Liksom i 
föregående exempel åtföljs dock dessa mikroteman av mer positiva mikroteman, nämligen 
etiska aspekter och Icas arbete mot matsvinn, som kan relateras till just kategorin ansvar.  

Som samtliga exempel ovan visar tycks mikroteman som hör till kategorin klimatproblem 
kombineras med mikroteman från någon eller flera av de andra tre kategorierna. Ännu ett 

 
8 I bilaga 2 längst bak i uppsatsen återfinns texten ”Egen påse till soporna” som exemplifierar hur den tematiska 
analysen har gått till. Av utrymmesskäl har hela analyserade texter inte kunnat inkluderas direkt i analysen. 
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sådant exempel återfinns i en text med makrotemat på avsnittsnivå Mitt klimatmål (som är en 
tjänst som hjälper Ica-kunder att följa sina klimatutsläpp kopplat till deras matinköp), som hör 
till kategorin ansvar. Texten inleds med mikrotemat matinköpens klimatutsläpp, som kan 
relateras till kategorin klimatproblem. De mikroteman som följer, nämligen klimatsmarta tips, 
gemensamt ansvar och klimatdata, hör däremot till kategorierna klimatsmarta tips och 
ansvar, och anknyter därmed tydligt till avsnittets makrotema av kategorin ansvar som nämns 
ovan, och hela textens makrotema hållbara val, hörande till kategorin klimatsmarta tips. De 
mer negativt kodade mikrotemana tycks just förekomma i texternas eller avsnittens inledande 
delar, och efterföljas av mer positivt och förändringsorienterade teman.  

Vidare återfinns det bland mikrotemana ytterligare två som varken hör till de tre huvud-
kategorierna eller den mindre förekommande kategorin klimatproblem. Dessa har att göra 
med ekonomiska aspekter och har formulerats som lönsamhet och besparingar. Mikrotemat 
lönsamhet förekommer tillsammans med ett mikrotema av kategorin ansvar i meningen ”Vi 
är övertygade om att ett ansvarstagande för både miljön och människan går hand i hand med 
god lönsamhet”. Mikrotemat besparingar förekommer i följande mening, också tillsammans 
med ett mikrotema av kategorin ansvar: ”– Om matavfallet i Sverige minskas med 20 procent 
från 2010 till 2015, innebär det en besparing på 18 till 28 miljarder kronor.” I det första fallet 
tycks det vara fråga om den egna verksamhetens lönsamhet, och i det andra fallet snarare om 
samhällsekonomin. Dessa två mikroteman är de enda exemplen i materialet där ekonomiska 
aspekter som legitimering för ett hållbart ansvarstagande tas upp. Det kan tänkas lite 
förvånande, med tanke på att ekonomisk lönsamhet troligen utgör en stark drivande faktor för 
Icas hållbarhetsarbete, om så en bland flera andra.   

5.3 Sammanfattning och analys 
De vanligaste temana både på makro- och mikronivå kan sammanfattas i tre tematiska 
kategorier: ansvar, hållbar verksamhet och klimatsmarta tips. Dessa är alla framträdande i 
båda materialgrupperna, men i ”ICA tar ansvar” är ansvar något vanligare, och i ”Buffé” är 
klimatsmarta tips vanligast. Materialet i sin helhet är till övervägande del monotematiskt: 
samtliga texter relaterar till någon eller flera av de tre nämnda tematiska kategorierna. 

Dessa tre kategorier av teman kan relateras till de tre referenterna Ica, Kunden och 
Kollektiv som analyseras vidare i den ideationella deltagaranalysen i 6.2. Temat hållbar 
verksamhet, som innehåller exempel på hållbara produkter, tjänster eller engagemang, 
relaterar i synnerhet till Ica, medan klimatsmarta tips, som innehåller tips på hur man kan 
göra klimatsmarta val i vardagen, riktar sig mer till Kunden. Temat ansvar inbegriper både 
Ica och kunderna, och kan så relateras till referenten Kollektiv.  

I stort stämmer makro- och mikroteman överens, men i några specifika fall råder det en 
diskrepans i förhållandet mellan dem. Det rör sig i dessa fall om mer negativt kodade teman, 
som kan kategoriseras som klimatproblem. Denna typ av teman förekommer både på makro- 
och mikronivå, men betydligt mer sällan än övriga kategorier av teman. Vanligen kombineras 
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dessa teman både på makro- och mikronivå med mikroteman från någon av de andra 
kategorierna. På mikronivå förekommer dessa teman framför allt i inledande partier. Denna 
tendens tycks också förekomma i en broschyr om miljömärkt textil, vars ”första del handlar 
om problem, medan dess andra del ger nyckeln till lösningen, som stavas rätt kundbeteende” 
(Nord 2017:161). Klimatproblemen tycks i stort utgöra en underförstådd premiss utifrån 
vilken övriga teman möjliggörs. I den mån klimatproblem faktiskt uttrycks explicit i texterna 
tycks de användas för att legitimera de förändringsorienterade och positivt kodade temana 
hörande till ansvar, hållbar verksamhet och klimatsmarta tips.  

Ytterligare en typ av teman som förekommer i betydligt lägre utsträckning än de tre 
huvudkategorierna har att göra med ekonomiska aspekter. De förekommer i två fall och har 
formulerats som lönsamhet och besparingar. I övrigt tas ekonomiska aspekter i relation till 
hållbarhet inte upp i Icas hållbarhetsrelaterade texter, vilket kan kontrasteras mot kommunala 
informationsmaterial om sopsortering, där en vanlig strategi för att legitimera sopsortering 
som ett viktigt samhällsansvar är just rationalisering med hänvisning till ekonomisk nytta 
(Helgesson 2017:122). Där hänvisar kommunerna till både samhällsekonomin och 
medborgarnas privatekonomi.  

6 Ideationell analys 

I det här kapitlet presenteras och analyseras resultaten från annoteringen av materialet. 
Analysen är uppdelad i avsnitten 6.1 Processtyper, 6.2 Deltagare, och 6.3 Inbäddade/implicita 
processer och deltagare. Respektive avsnitt består av både en presentation av de kvantitativa 
resultaten och en kvalitativ analys av dem. I de exempel som ges är processkärnorna och 
eventuella till verbet hörande element, t.ex. verbpartiklar, understrukna. När särskilda element 
belyses i de exemplifierade passagerna utöver processkärna, exempelvis deltagare, ett modalt 
hjälpverb eller hela satser, kursiveras dessa. För att underlätta läsningen stryks endast den 
eller de processkärnor under som är aktuella för den pågående redogörelsen.  

Den ideationella analysen syftar till att kartlägga hur Ica med språkliga och 
kommunikativa medel skapar och upprätthåller hållbarhet i sin externa webbkommunikation, 
samt vilka betydelser som knyts an till Ica och deras kunder genom den språkliga 
konstruktionen av hållbarhet. Jag avser inte att värdera hur detta görs, men kommer sedan i 
kapitel 8 att föra en diskussion kring bl.a. hur resultaten kan relatera till de teorier om den 
rådande moderna identitet- och informationsgrundade samhällsordningen som tas upp i 
kapitel 2 och 3, och på så sätt hur resultaten kan sättas i ett vidare, samhälleligt perspektiv.  

6.1 Processtyper 
Det totala antalet processer i materialet är 1 061, av vilka 695 återfinns i texterna från 
materialgruppen ”ICA tar ansvar”, och 366 återfinns i texterna från materialgruppen ”Buffé”. 
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I tabell 1 nedan presenteras fördelningen av processtyper i texterna från respektive 
materialgrupp och båda materialgrupperna sammantaget, i antal och procent.   

Tabell 1 Processtyper i ”ICA tar ansvar”, ”Buffé” och båda sammantaget, i antal och procent. 

 Ica tar ansvar       Buffé         Båda 
Materiella 422   61 %  227   62 %   649  61 % 
Relationella 193    28 %    90   25 %   283  27 % 
Mentala   65     9 %    38    10 %   103  10 % 
Verbala   15     2 %    11     3 %     26    2 % 
 
Totalt 

 
695 

 
100 % 

 
 366 

 
100 % 

 
1061 

 
100 % 

Enligt tabellen är fördelningen mellan de olika processtyperna likvärdig i båda 
materialgrupperna. Vanligast förekommande är de materiella processerna, med 61 % av det 
totala antalet processer. Därefter följer de relationella processerna med 27 %. Av dessa är de 
vanligaste attributiva (15 %) och identifierande (10 %), medan de existerande är jämförelsevis 
få (2 %). Liksom Lassus (2010:128) har jag dock valt att för processanalysens del inte göra 
skillnad på olika underkategorier av relationella processer, eftersom det inte fyller någon 
funktion för studiens syfte. Däremot blir det relevant i deltagaranalysen i 6.2, eftersom de 
olika relationella processerna knyter samman olika typer av deltagare. De mentala 
processerna är något mer sällan förekommande, och utgör 10 % av det totala antalet processer 
i hela materialet. Minst frekventa är de verbala processerna som endast utgör 2 %.  

I nedanstående avsnitt följer en detaljerad analys av processtyperna var och en för sig.    

6.1.1 Materiella processer 

Som framgår av tabell 1 är de materiella processerna vanligast förekommande i materialet, 
både i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé”. Som Yvonne Hallesson (2011:44) redogör för kan 
materiella processer ”förväntas göra texter rörliga, fysiska och förankrade i tid och rum”. 
Några av de mest förekommande verben som ger uttryck för materiella processkärnor i 
materialet är: påverka (miljön och klimatet), göra, bidra, ta ansvar, samarbeta, arbeta, göra, 
hjälpa, minimera, öka, minska. 9  Framför allt handlar de materiella processerna om att 
framhäva ett pågående hållbarhetsarbete, att något aktivt görs eller bör göras för att främja en 
mer hållbar värld. Detta aktiva görande genom materiella processer skrivs fram på olika sätt. I 
somliga fall beskriver de materiella processerna tydliga exempel på vad som görs, eller vad 
som bör eller kommer att göras, som i exemplen (2)–(4) nedan. 

(2) För att minska energianvändningen byts äldre belysning i butikerna ut mot moderna, mer effektiva 
alternativ 

 
9 Några av dessa processer skulle kunna klassificeras som mentala: påverka, bidra och ta ansvar. Här har de 
dock klassificerats som materiella eftersom det av kontexten framgår att det i de aktuella fallen innebär ett 
faktiskt handlande med en aktiv aktör som förändrar något i den fysiska världen.  
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(3) Både svenska och baltiska butiker arbetar löpande med att sätta lock på frysdiskar, dörrar på kylar och 
gardiner på kylar och frysar för att på så sätt minska energiförbrukningen 

(4) För att underlätta hälsosamma och hållbara val i butik guidar vi genom att märka upp exempelvis 
hälsosamma, ekologiska och vegetariska val. Vi introducerar dessutom kontinuerligt flera hållbara 
sortimentslinjer som ICA Skona, I love eco och ICA gott liv 

Här är det i synnerhet de materiella processerna byts, sätta (lock på) och märka upp som 
exemplifierar faktiska aktiviteter som utförs för en mer hållbar verksamhet. Notera att 
processkärnan byts dock står i passiv, vilket innebär att en faktisk aktör, som här kan antas 
vara Ica, förblir osynlig. Jag återkommer till passivsatser i avsnitt 6.3.2.  

Verbet minska i exempel (2) och (3) utgör en av de vanligaste materiella processerna i 
materialet, med 54 förekomster. Det kan tyckas vara ett relativt ospecifikt och allmänt verb, 
eftersom det i sig självt inte ger uttryck för en konkret handling, utan minskandet måste ske 
genom en annan handling – en annan materiell process. I flera fall utgör processen minska vad 
man enligt en ergativitetsanalys kallar för en händelse, snarare än en handling, dvs. den 
beskriver ett skeende snarare än någonting som görs (jfr ”Vi minskar energianvändningen” 
och ”Energianvändningen minskar”). Huruvida processkärnan minska kan sägas ge uttryck 
för en konkret handling eller inte, beror också på i vilken kontext den förekommer. Exempel 
(2) och (3) ovan kan tolkas som materiella processer som ger uttryck för ett relativt konkret 
handlande, eftersom processkärnorna minska i båda fallen förekommer tillsammans med en 
förklaring till hur minskandet av, i dessa fall, energianvändningen och energiförbrukningen 
sker. Andra exempel på andradeltagare knutna till processkärnan minska är klimatpåverkan, 
miljöpåverkan, utsläpp, avtryck, matsvinnet, köttkonsumtion och plastanvändandet. 
Majoriteten av dessa utgör nominaliseringar, av vilka de två första diskuteras i avsnitt 6.3.1. 

Ovan ges exempel på materiella processer som illustrerar tydliga, handlingsorienterade 
aktiviteter på vad som görs i Icas hållbarhetsarbete. Vanligt är också att det är själva görandet 
i sig som är i fokus, utan någon vidare specificering om vad detta görande går ut på. Se 
exempel (5)–(8) nedan.  

(5) Vi på ICA vill göra vardagen lite enklare genom att ta vårt ansvar för miljö och samhälle.  
(6) Alla kan göra något. Det här gör vi på ICA.  
(7) Nu ökar vi takten i vårt hållbarhetsarbete. För alla kan göra något för en god morgondag. Framförallt vi. 
(8) (…) vi arbetar för att göra människors dag lite enklare. Vi har ett ansvar för att bidra till ett mer hållbart 

samhälle. Ett mål är att vara klimatneutrala år 2020, ett annat att göra det enklare för våra kunder att göra 
hållbara val. För att nå våra mål jobbar vi aktivt och långsiktigt inom områdena miljö, hälsa, kvalitet, 
mångfald och lokalt. 

Här talar Ica alltså i ganska ospecifika, allmänna, nästan svepande, ordalag om sitt hållbar-
hetsarbete – utan vidare specificeringar om vad detta hållbarhetsarbete faktiskt innebär. Detta 
trots en tonvikt av materiella processer som annars tenderar att bidra till ett konkret perspektiv 
på texter (Holmberg & Karlsson 2006:113), till skillnad från relationella processer som ofta 
bidrar med en högre grad av abstraktion (se t.ex. Hallesson 2011). Just verbet göra i dess 
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olika former utgör en av de vanligaste materiella processerna med 66 förekomster, och 
exemplifierar väl hur en materiell process kan bidra med ett dynamiskt perspektiv och ge 
uttryck för att någonting pågår, utan att för den sakens skull bidra med ett konkret exempel på 
en faktisk aktivitet som utförs. Man talar om att göra hållbara val, göra något för en god 
morgondag, göra allt vi kan, göra skillnad och göra vårt bästa. Verbet göra utgör med andra 
ord en materiell process som skriver fram ett pågående arbete utan att i sig konkretisera vad 
arbetet går ut på. Detta kan liknas vid hur Systembolaget i sina ansvarsredovisningar legitime-
rar sin verksamhet som hållbar och ansvarstagande utan att ge konkreta exempel på hur de 
faktiskt är hållbara och ansvarstagande (Rahm, Skärlund & Svensson 2019). Vidare kan en 
parallell dras till hur Oatly i annonser och kampanjer framställer sig själva som etiska och 
hållbara, utan vidare konkretiseringar eller fördjupningar av på vilket sätt de arbetar etiskt och 
hållbart (Ledin & Machin 2019a, 2019b). Icas mer allmänna och ospecificerade passager om 
det egna hållbarhetsarbetet, som de i exemplen ovan, tycks dock i många fall fungera som 
något slags inspirerande inledningar på vilka mer konkreta framställningar sedan följer. Dessa 
mer allmänna, inspirerande stycken förekommer både i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé”, men i 
synnerhet i den förra, då fokus i den senare framför allt tycks ligga på vad kunden kan göra 
för att leva mer hållbart.  

De materiella processerna skapar vanligen en dynamisk känsla i texterna, med en tydlig 
handlingsorientering, om så specificerat som i exempel (2)–(4), eller ospecificerat som i 
exempel (5)–(8). Detta perspektiv förstärks i vissa fall ytterligare i processernas 
omständigheter, exempelvis med hjälp av adverb. Ett sådant exempel illustreras i (8) ovan, 
där processkärnan jobbar kombineras med adverbet aktivt. Just adverbet aktivt förekommer 
ofta tillsammans med de materiella processerna jobba och arbeta, vilket förstärker känslan av 
ett pågående, fysiskt handlande, tydligt förankrat i tid och rum. Se ytterligare två exempel 
nedan, där den aktuella processkärnan har strukits under och adverbet kursiverats:    

(9) (…) personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led 
(10) Och vi arbetar aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för 

människor och miljö. 

I redogörelsen hittills beskrivs hur Ica tycks skriva fram sitt hållbarhetsarbete som aktivt, 
pågående och handlingsorienterat genom materiella processer. Men de materiella processerna 
relaterar inte bara till vad Ica gör, utan också till vad Icas kunder kan eller bör göra. I denna 
typ av passager står processkärnan vanligen i imperativ, vilket skapar en uppmanande eller 
vägledande ton i texten. Detta illustreras i exemplen (11)–(14) nedan, där endast 
processkärnor i imperativ har strukits under: 

(11) Minimera användningen av plastkassar 
(12) Återanvänd dina plastkassar – använd kassen flera gånger istället för att köpa en ny varje gång du 

handlar.  
(13) Återvinn dina trasiga plastkassar – släng inte din trasiga och slitna plastkasse i hushållssoporna, återvinn 

den som plastförpackning.  
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(14) Välj10 rätt avfallspåse till soporna. Gör vad du kan för att minimera din påverkan genom att använda 
soppåsar som är tillverkade av återvunnet material. 

Av det totala antalet processer återfinns 11 % i imperativa satser, av vilka 77 % är materiella. 
Ser man till de två olika materialgrupperna separat är det procentuellt dubbelt så många 
imperativformer i ”Buffé” (16 %) som i ”ICA tar ansvar” (8 %), vilket kan tyda på att man i 
”Buffé” lägger ett större fokus på kundernas agerande än på Icas. Exemplen ovan är dock 
hämtade från ”ICA tar ansvar”, vilket visar att de imperativa materiella satserna även där 
används för att lägga fokus på vad kunden bör göra för att bidra till en mer hållbar värld.  

6.1.2 Relationella processer 

Relationella processer utgör 27 % av det totala antalet processer i hela materialet. Även om 
det är en förhållandevis liten andel i jämförelse med andelen materiella processer, utgör de 
relationella processerna trots allt den näst vanligaste processtypen i materialet. De bidrar, till 
skillnad från det händelse- och handlingsorienterade perspektiv som de materiella processerna 
skapar, med ett mer beskrivande och konstaterande perspektiv i framställningen av hållbarhet. 
De relationella processerna beskriver sakförhållanden, äganderelationer och egenskaper. I det 
föreliggande materialet handlar det i synnerhet om sakliga beskrivningar av hur Icas 
verksamhet, produkter eller butiker är beskaffade samt vilka typer av produkter eller tjänster 
Ica erbjuder. Processkärnorna utgörs då vanligen av verben vara eller ha. Några sådana 
relationella processer exemplifieras i (15)–(18) nedan:  

(15) ICAs plastkasse är av så kallad grön polyeten. (…) Kvaliteten är densamma. Sockerrörskassen är 100 % 
återvinningsbar och klimatkompenserad.  

(16) Våra nybyggda butiker har ett högt miljöfokus och ska vara miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld.  
(17) Många nya ICA-butiker i Sverige är certifierade enligt Svanen.  
(18) ICA Skona avfallspåsar på rulle är tillverkade i Sverige av återvunnen polyeten och omhändertaget spill 

från produktionen 

Som dessa exempel illustrerar tycks relationella processer användas i beskrivningar av på 
vilka sätt Ica är en hållbar verksamhet och erbjuder hållbara produkter, som genom 
andradeltagarna skrivs fram som exempelvis klimatvänliga, lokalproducerade, 
återvinningsbara och miljöcertifierade. I (16) återfinns även ett exempel på en äganderelation 
mellan bäraren Icas nybyggda butiker och attributet ett högt miljöfokus.  

 
10 Processkärnan Välj skulle kunna klassificeras som en mental process, som något som pågår på ett symboliskt 
plan i den inre medvetandevärlden. I detta fall menar jag dock att det handlar om en materiell process eftersom 
den skulle kunna användas synonymt med t.ex. Ta eller Köp, som innebär fysiska handlingar. Ett tecken på att 
processkärnan välja kan ha både mental och materiell betydelse ser man i följande sats, som följer efter rubriken 
”Miljösmart – Välj eko!”: ”Att vara miljösmart kan också vara att tänka och handla ekologiskt.” Processkärnan 
tänka indikerar att vi har att göra med en mental process medan processkärnan handla indikerar att det är fråga 
om en materiell process. 
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I exemplen ovan är det framför allt fråga om beskrivningar av konkreta referenter, som 
t.ex. Icas plastkasse eller butiker. Det kan dock också vara mindre konkreta referenter som 
Icas mål eller ambition som beskrivs, som i exempel (19) och (20) nedan:  

(19) Vårt övergripande miljömål är att vara klimatneutrala 2020, och vi arbetar dagligen för framtidens bästa. 
(20) ICAs ambition är att steg för steg fasa ut förpackningar som innehåller bisfenol A. Vår målsättning är att 

ha fasat ut bisfenol A i förpackningsmaterial som är i kontakt med livsmedel redan 2016. 

I (19) följs processkärnan är av ytterligare en relationell process i andradeltagaren att vara 
klimatneutrala 2020, som innehåller processkärnan vara. I och med att förstadeltagaren utgörs 
av en relativt abstrakt referent, och andradeltagaren utgörs av ytterligare en relationell process 
är abstraktionsgraden överlag i denna process förhållandevis hög. I (20) följs processkärnorna 
är av andradeltagare som i sin tur innehåller materiella processer med processkärnan fasa ut, 
vilket i stället bidrar till att konkretisera processerna i sin helhet något. Dock kan det tilläggas 
att den materiella processen fasa ut i sig i de nämnda fallen kan ses som relativt allmän, i och 
med att det saknas en precisering om hur utfasandet ska ske (jfr diskussionen om den materiella 
processen minska i 6.1.1). Både relationella processer och materiella processer kan alltså bidra 
med olika nivåer av abstraktionsgrad på en text, mycket beroende på vilka första- och 
andradeltagare de knyter samman, och på vad som framgår av kontexten runt omkring.  

Relationella processer kan i vissa fall också beskrivas som att de ”framför skribentens 
åsikter i form av konstateranden” och därmed ”bär en stor del av argumentationen” 
(Hallesson 2011:44). Även Holmberg & Karlsson (2006:194) visar hur relationella processer 
kan användas för att uttrycka värderingar av olika slag. Det ser vi exempel på i (21)–(28) 
nedan, som illustrerar mer från Icas håll värderande satser:  

(21) Det är med andra ord inte hållbart att vi fortsätter konsumera påsar i den takt vi gör idag.  
(22) Vi har ett ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 
(23) Extra bra är det också om du väljer närodlat och produkter som är i säsong. 
(24) Det är även smart att välja så ”vuxna” fiskar som möjligt. 
(25) Så allra bäst är oftast svenskt, ekologiskt i säsong. 
(26) Att äta upp alla rester är ett enkelt sätt att vara klimatsmart! 
(27) Generellt sett så kan man säga att vegetarisk mat är klimatsmart. 
(28) För oss är hållbarhet mer än bara miljö och klimat. Det handlar även om kvalitet, hälsa och mångfald och 

hur vi kan vara en positiv kraft i samhället. 

Exempel (28) skiljer sig något från de övriga i det att den inledande prepositionsfrasen För 
oss specificerar att det konstaterade är något som gäller just för Ica och inte nödvändigtvis för 
alla andra. I (21)–(27) illustreras dock hur Ica på ett ännu mer tydligt konstaterande sätt 
framför åsikter och förhållningssätt, utan att lämna utrymme för invändningar genom 
eventuella brasklappar i form av t.ex. adverbial eller modala hjälpverb, vilket tillskriver dem 
en auktoritativ roll. Ica skrivs genom denna typ av relationella processer fram som den 
kunnande, vetande parten som genom konstateranden, som till sin natur är oföränderliga, 
berättar hur saker och ting ligger till och ska göras.   
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6.1.3 Mentala processer 

Mentala processer utgör 10 % av det totala antalet processer. Två av de vanligast 
förekommande mentala processerna i materialet i sin helhet är se (14 % av det totala antalet 
mentala processer) och läsa (16 %). Dessa används ofta (men inte alltid) imperativt, och i 
samtliga fall för att hänvisa kunden, läsaren, vidare till fördjupad information i ämnet i fråga, 
t.ex. ”Läs mer om Klimaträtt” och ”Se bild med förklaring”. Denna typ av mentala processer 
kan beskrivas som ganska närliggande de materiella processerna, i det att de, särskilt i sin 
imperativa, uppmanande form, också har en tydlig handlingsorientering och syftar till att få 
läsaren att göra något (jfr Lassus 2010:147).  

Andra vanliga mentala processer utgörs av verben tänka, kunna och veta. Om de hittills 
beskrivna mentala processerna i deras betydelse fungerar mer materiellt kan man säga att 
dessa verkligen utgör mentala processer i deras ursprungsbetydelse. Med andra ord kan man 
säga att dessa processer tydligare ger uttryck för någonting som pågår på ett inre plan, i en 
medvetandevärld, och beskriver deltagares subjektiva upplevelser. Vad gäller processkärnan 
tänka handlar det antingen om hur läsaren eller ”vi” som gemensam grupp ska tänka hållbart 
när vi handlar (29), eller om hur Ica tänker hållbart i produktionen av vissa varor (30):  

(29) Genom att tänka till när vi väljer i fiskdisken kan vi dessutom bidra till en hållbar utveckling i världens 
sjöar och hav. 

(30) Vi tänker även på förpackningarna – de ska självklart också vara miljösmarta. 

I följande exempel ser vi ett stycke med i första hand mentala och relationella processer, och 
– till skillnad från större delen av materialet – en låg grad materiella processer. Samtliga 
processkärnor är understrukna, såväl mentala som relationella och materiella. De mentala och 
relationella satserna har kursiverats för att urskilja dem från de materiella satserna.  

(31) Vi vet alla att det finns varor som är lite schysstare mot människor, djur och natur än andra. Men det är 
inte alltid så lätt att hitta dem eller att veta vad olika märkningar står för. Det här vill vi på ICA hjälpa 
till med! När du ser de här symbolerna, vet du att du köper en lite schysstare produkt. 

Den mentala processkärnan veta förekommer i stycket ovan tre gånger och skiftar deltagarfo-
kus från allmängiltiga upplevelser av att det finns miljövänliga varor och miljömärkningar 
som kan vara svåra för folk i stort att känna till – till att i den sista meningen rikta sig direkt 
till kunden. Trots den låga andelen materiella processer ligger dock fokus även i detta stycke 
på ett fysiskt agerande. Den andra mentala processen, ser, är av den mer materiella arten, och 
stycket i sin helhet tycks syfta till att vägleda kunden till mer hållbara val, till ett mer hållbart 
agerande. Som tidigare konstaterats i redogörelsen om konkreta vs. ospecifika materiella 
processer i 6.1.1, verkar även mentala processer (i ursprungsbetydelsen) och relationella 
processer användas i vad man skulle kunna kalla inspirerande inledande stycken som sedan 
följs av mer konkreta, handlingsorienterade framställningar. Stycket i exemplet ovan följs 
t.ex. av en redogörelse av de olika miljömärkningar som Ica tagit fram just för att hjälpa 
kunden att göra smartare miljöval.  
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6.1.4 Verbala processer 

Den minst vanliga processtypen i såväl ”ICA tar ansvar” som ”Buffé” är den verbala, som 
endast förekommer i 2 % av det totala antalet processer. Liksom många av de mentala proces-
serna i materialet är flera av de verbala processerna som förekommer handlingsorienterade. 
Det rör sig om verb som adressera, förbinda sig, beskriva, tala om, indikera, signalera, 
berätta, poängtera. Faktum är att verbala processer ofta ligger nära materiella handlingsorien-
terade betydelser (Holmberg & Karlsson 2006:84; Lassus 2010:146). Det kan också röra sig 
om mer symboliskt uttryckta verbala processer, t.ex. en rapport som visar statistik.      

I flera verbala processer i materialet är det fråga om en person, i sju av tio fall en anställd 
på Ica, som uttalar sig om hur och varför Ica på olika sätt arbetar med hållbarhet, som t.ex. i 
(32)–(34) nedan, av vilka de två första hör till  ”ICA tar ansvar” och den senare till ”Buffé”.  

(32) – Hållbarhet och klimat är en strategisk prioritering för oss. Vårt tidigare mål att minska vår direkta 
klimatpåverkan med 30 procent från 2006 till 2020 uppnådde vi redan 2014. Så vi vet att vi kan. Därför 
har vi satt ett nytt mycket mer offensivt klimatmål som vi är stolta över och som förhoppningsvis 
inspirerar andra företag att ta sitt ansvar, säger Per Strömberg, Vd ICA Gruppen. 

(33) – Från ICAs sida arbetar vi med att minska matsvinnet, inte minst genom vår gemensamma 
branschstandard för kvalitet i butik, säger Kerstin Lindvall, ansvarig för Corporate Responsibility på ICA. 

(34) − Vi vill underlätta för våra kunder att göra val som gör skillnad för klimatet. Guidningen ska vara enkel 
och därför har vi valt att indikera receptets klimatpåverkan med olika antal löv. Vi vill på det sättet guida 
och göra våra kunder uppmärksamma på skillnaden i klimatpåverkan beroende på vilket recept de väljer, 
säger Maria Smith, chef CR Strategi- och utveckling ICA Sverige.  

Enligt Poutanen (2018b:106) är citat i konsumentriktade texter, i hennes fall kundtidningar 
om ekologisk produktion och konsumtion, ”ett tecken på att skribenten sätter ett visst värde 
på den anförda talarens egna ord” och menar vidare att de ”ger (åtminstone till synes) den 
anförda talaren möjlighet att framföra sina egna åsikter och värderingar”. Dock, påpekar hon, 
”utgör citaten inte någon neutral återgivning av tidigare yttranden, utan de skapas genom ett 
medvetet val att presentera verkligheten ur ett visst perspektiv” (s. 106). Vidare menar 
Poutanen att en av de vanligare identiteter som konstrueras i kundtidningar om ekologisk 
produktion och konsumtion är det som hon kallar för experter, som ofta utgörs av företagens 
anställda i ledande positioner. Den typen ser vi i samtliga tre ovanstående exempel, där den 
anställda i fråga dessutom specificeras med en bestämning i form av en titel, vilket kan tänkas 
ytterligare auktoriserar och legitimerar talarens utsaga. Den här typen av verbala processer 
kan tänkas fungera just auktoriserande och legitimerande för Icas räkning. I och med det kan 
man också hävda att de fungerar marknadsförande, då experterna i fråga – de anställda i 
ledande positioner – naturligtvis också har ett ”intresse att marknadsföra produkter eller bidra 
till att skapa en organisationsbild som ligger i linje med de värden som konsumenten 
uppskattar” (a.a..:130). Man kan tänka sig att det hela tiden handlar om att skapa en bild av 
verksamheten som så mycket som möjligt ska stämma överens med den bild kunden har av 
den ideala verksamheten.    
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6.1.5 Modifierade processbetydelser 

Som bekant vid det här laget är det processkärnorna som är centrala i klassificeringen av 
processtyper. Det betyder inte att eventuella övriga verb i satserna är betydelselösa. 
Exempelvis har hjälpverb en funktion i det att de kan modifiera processbetydelser. Holmberg 
& Karlsson (2006) talar om olika typer av modalitet: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och 
villighet. I det aktuella materialet är det främst modalitetstyperna förpliktelse och villighet 
som är frekvent förekommande. Modalitet i form av t.ex. modala hjälpverb har främst 
interpersonella funktioner på så sätt att de öppnar upp för flera möjligheter för talare att utbyta 
information som befinner sig på olika nivåer av de ovan nämnda skalorna. Jag menar dock att 
de har relevans också för satsernas ideationella funktion, just eftersom de nyanserar 
processkärnornas betydelser. Hellspong & Ledin (1997:134) uttrycker det som att modalitet 
”ligger mittemellan den ideationella och den interpersonella strukturen”.  

Ett sätt på vilket hjälpverben kan modifiera processbetydelser är genom att förmildra 
dem. Det ser vi i exempel (35) nedan, där både den materiella och den relationella processens 
ursprungligen aktiva betydelser förmildras något med hjälp av det modala hjälpverbet vill:  

(35) Vi på ICA vill göra vardagen lite enklare genom att ta vårt ansvar för miljö och samhälle. Vi vill också 
vara en god kraft i samhället. 

Den materiella processen göra i (35) blir, trots sin handlingsorienterade betydelse, inte lika 
handlingskraftig som den hade varit om den hade stått självständigt, utan hjälpverb (jfr t.ex. 
”Det här gör vi på ICA”). Med en förmildrad materiell betydelse och ett modalt hjälpverb som 
i nämnda fall uttrycker villighet av en medelhög modalitetsgrad (jfr t.ex. måste eller ska, som 
uttrycker en högre grad av villighet och angelägenhet) närmar sig processkärnan mer en 
mental betydelse, något som pågår på ett symboliskt plan i den inre medvetandevärlden, 
snarare än något som faktiskt sker och aktivt förändrar något i den fysiska världen.  

Den andra satsen i exemplet ovan innehåller den relationella processkärnan vara, som 
också modifieras av det modala hjälpverbet vill. Det att vara en god kraft i samhället 
framställs således inte som ett faktum, som något som Ica för tillfället är, utan som något Ica 
önskar vara. Vanligast i materialet är dock att det modala hjälpverbet vill modifierar 
materiella processbetydelser: av de 19 förekomster av vill som modalt hjälpverb i materialet 
förmildrar 14 stycken just materiella processbetydelser.      

Ytterligare ett modalt hjälpverb som bidrar till förmildrade, nyanserade processbetydelser 
och som är vanligt förekommande i materialet är kan (65 förekomster), som uttrycker en låg 
grad av förpliktelse eller villighet (och i några enstaka fall även vanlighet). Det handlar ofta 
om vad kunden eller ”vi” som kollektiv kan göra för att leva mer hållbart eller hur vi kan vara 
mer hållbara, som i (36)–(39) nedan: 

(36) Så kan du minska din klimatpåverkan  
(37) Ingen kan göra allt men alla kan göra något 
(38) Genom att välja med omsorg, planera inköpen och förvara och tillaga maten rätt kan du vara mer 

miljösmart. 
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(39) Men genom pyttesmå beteendeförändringar kan vi vända utvecklingen åt rätt håll. 

I många fall handlar det om att rekommendera läsaren att göra något, som i (36)–(38), eller i 
meningar som ”Här kan du läsa om vårt miljöarbete”. Det modala hjälpverbet öppnar här upp 
för alternativet att inte läsa vidare, vilket kan ställas i kontrast till de imperativa 
uppmaningarna (t.ex. ”Läs mer här”).  

Ett annat sätt att modifiera processkärnornas betydelser är att, snarare än att förmildra 
dem, i stället förstärka dem. Ett modalt hjälpverb som är särskilt framträdande i materialet är 
ska (46 förekomster), som i exempel (40) nedan ger de materiella processerna spara, minska 
och minimera en mer förstärkande och befästande ton: 

(40) Vi ska spara på resurser och minska svinn i hela kedjan. Tillsammans med våra kunder ska vi minimera 
vår miljö- och klimatpåverkan. 

I detta exempel uttrycker ska en hög grad av förpliktelse och villighet, vilket tillåter 
tolkningen att Ica förbinder sig hårdare till att faktiskt genomföra det de utger sig för att göra 
än i exempel (39) (se Holmberg & Karlsson 2006:66 för en liknande analys). Samtidigt bidrar 
användningen av hjälpverbet ska, som också innehåller en futural tempusbetydelse, till att 
framställa handlingarna som icke-pågående, som något som kommer att ske längre fram i 
tiden, till skillnad från om processkärnorna hade stått självständigt i presens: ”Vi sparar på 
resurser och minskar svinn”. På så sätt kan man säga att hjälpverbet ska både förstärker och 
förmildrar processbetydelser.  

Exempel (40) ovan visar hur ska modifierar materiella processbetydelser. Vanligt är 
också att hjälpverbet modifierar relationella processbetydelser (av 46 förekomster modifierar 
20 st. relationella processbetydelser, 23 st. materiella processbetydelser och 3 st. mentala 
processbetydelser), se exempel (41)–(45) nedan: 

(41) Vårt övergripande mål är att ICAs verksamhet ska vara klimatneutral 2020. 
(42) I ICAs butiker ska det finnas ett brett miljömärkt sortiment 
(43) Det ska vara tryggt att handla hos oss på ICA. 
(44) När förpackningarna når butiken ska de vara både användar- och miljövänliga 
(45) Det ska vara enkelt att göra hållbara val 

Även här illustreras hur hjälpverbet ska bidrar till att på samma gång förstärka och förmildra 
processbetydelser, genom att fungera dels befästande på så sätt att Ica förbinder sig till eller mer 
eller mindre utlovar att vara på ett visst sätt (hållbara) eller erbjuda produkter av ett särskilt slag 
(miljövänliga), och dels futuralt i det att den betydelse som processkärnan realiserar ännu inte 
infunnit sig. Flera av dessa typer av relationella processer kombinerade med hjälpverbet ska 
följs dock sedan av mer direkt uttryckta exempel på eller utläggningar om på vilket sätt Ica 
faktiskt är eller har ambitionen att bli det som den relationella processen i fråga ger uttryck för. 

6.1.6 Sammanfattning och analys 
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Processanalysen har visat att samtliga analyserade processtyper förekommer i materialet, men 
att det är de materiella processerna som dominerar i såväl ”ICA tar ansvar” som ”Buffé”, med 
61 % av det totala antalet förekomster. Näst vanligast är de relationella processerna, med 27 
%, och därefter kommer de materiella processerna med 10 %. Minst vanliga är de verbala 
processerna, som endast utgör 2 %.  

Att en så pass stor majoritet av processerna i materialet utgörs av materiella processer 
innebär att Icas hållbarhetsarbete, och hållbarhet i stort, i första hand skrivs fram som 
någonting aktivt, pågående och framåtsträvande och att en stor tyngd läggs på handlingar och 
händelser, på fysiska skeenden, i framställningen av hållbarhet. Närläsningen av processerna 
har visat att även flertalet mentala och verbala processer ligger nära materiella 
processbetydelser i det att många av dem också är tydligt handlingsorienterade. Hållbarhet 
skrivs med andra ord i första hand fram som någonting pågående och dynamiskt, och fokus 
läggs därmed i synnerhet på att någonting görs, och i betydligt mindre grad på inre, subjektiva 
upplevelser, tankar och känslor. Som en motpart till det handlingsorienterade perspektivet står 
de relationella processerna, som i stället bidrar med ett beskrivande, konstaterande perspektiv 
på de hållbarhetsrelaterade texterna (för en liknande analys se Lassus 2010:133–148).  

Om dessa resultat ställs i relation till andra texttyper kan Icas externa hållbarhetstexter 
liknas vid exempelvis lärobokstexter om miljöproblem (Sellgren 2011) eller recept (Allegrini 
2011), där fokus också ligger på att någon part gör eller ska göra någonting. Man skulle 
kunna tänka sig att även andra typer av säljande texter utgörs av majoriteten materiella 
processer. Mig veterligen är sådana systemisk-funktionella studier med fokus på 
processanalys undersökta i relativt liten utsträckning, men Holmberg & Karlsson (2006:174) 
visar exempelvis att materiella processer dominerar på en webbplats som marknadsför en 
privat redovisningsfirma. Materiella processer brukar överlag beskrivas som den vanligaste 
processtypen, och som karaktäristiska för texter med en berättande struktur (Holmberg & 
Karlsson 2006). Relationella processer förekommer oftare i mer formella, analytiska och 
deskriptiva texttyper med en högre abstraktionsgrad, exempelvis akademiska texter 
(Hallesson 2011:47; Holmberg & Karlsson 2006:94,113). I Icas hållbarhetstexter utgör de 
relationella processerna den näst vanligaste processtypen, vilket kan liknas vid texter för 
butiksanställda, som i första hand utgörs av materiella processer och i andra hand relationella 
processer (Karlsson 2004). Texterna karaktäriseras i första hand av en berättande struktur, av 
något som görs, och i andra hand av en beskrivande struktur av olika sakförhållanden. 

Innehållsligt kretsar de materiella processerna i det aktuella materialet för det första kring 
Icas hållbarhetsarbete – vad Ica gör eller planerar att göra för en hållbar verksamhet. Detta 
skrivs fram genom både mer och mindre tydliga processer; i vissa fall utgörs processkärnorna 
av konkreta verb som i sig själva ger uttryck för en specifik aktivitet, som ibland dessutom 
preciseras ytterligare med hjälp av omständigheter (t.ex. arbeta aktivt), medan det i andra fall 
är ett mer odefinierat görande som står i fokus. För det andra kretsar de materiella processerna 
kring vad Icas kunder kan eller bör göra för att leva och handla mer hållbart, och fungerar på 
så sätt också vägledande och uppmanande. Denna typ av materiella processer står vanligen i 
imperativ. Majoriteten av imperativsatserna är just materiella (77 %), och utgör uppmaningar 
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om vad kunden kan göra för att bli mer klimatvänlig. Det handlar då exempelvis om att 
kunden ska minska sin köttkonsumtion, bryta sina mönster, äta mer frukt och grönt, välja 
vegetariskt, variera nötkött, minska matsvinnet, undvika att slänga mat, äta mer baljväxter, 
välja fisk med omsorg samt välja ekologiskt och miljömärkt.  

De relationella processerna beskriver Icas verksamhet, produkter och målsättningar, och 
mer specifikt på vilka sätt Ica är eller har ambitionen att vara hållbara. Vidare framför de re-
lationella processerna i många fall Icas åsikter eller värderingar i relation till hållbarhet i form 
av konstateranden, där en viss bedömning skrivs fram som ett faktum, vilket tillskriver Ica 
den auktoritativa rollen som den vetande parten. Detta sker utan att referenten Ica explicitgörs 
som deltagare, dvs. det sker enbart genom processbetydelserna. På så sätt skulle sådana 
värderande relationella processer kunna tolkas som inbäddade, då Icas åsikter framförs utan 
att företaget explicit framträder som deltagare i texten. Interpersonellt brukar sådana processer 
som på ett implicit sätt ger uttryck för värderingar genom konstateranden kallas för objektiva 
modalitetsmetaforer, och de utgörs ofta av just relationella processer ”med inbäddning” (se 
Holmberg, Karlsson & Nord 2011:108–109; Holmberg & Karlsson 2006:69–70). 

Mentala processer fungerar å ena sidan vägledande från Icas håll gentemot kunden, och 
uppmanar då till att t.ex. läsa vidare för mer information. I dessa fall ligger de nära materiella 
processbetydelser i det att de har en tydlig handlingsorientering. Å andra sidan, dock i 
betydligt lägre utsträckning, ger de uttryck för mer subjektiva, inre känslor eller tankar, t.ex. 
hur kunden eller ”vi” som gemensamt kollektiv ska tänka hållbart när vi handlar – men 
framför allt hur Ica tänker hållbart i sin produktion. 

De verbala processer som förekommer i materialet är som nämnts också 
handlingsorienterade, och realiseras av verb som adressera, förbinda sig och poängtera. Flera 
av de verbala processerna ger uttryck för utsagor från högt uppsatta Ica-anställda, som uttalar 
sig om på vilka sätt Ica är en hållbar verksamhet. Denna typ av verbala processer, som utgörs 
av citat, kan tänkas användas i marknadsförande syfte för att få fram en bild av den egna 
verksamheten som hållbar och som går i linje med konsumenternas förväntningar av den 
ideala verksamheten. På så sätt fungerar även denna typ av processer legitimerande och 
auktoriserande för Icas räkning. Mer om detta följer i nästkommande avsnitt.   

I synnerhet materiella och relationella processer modifieras emellanåt av modala hjälp-
verb, som vill och kan, som vanligen förmildrar processbetydelserna, och ska, som typiskt 
förstärker processbetydelserna. Dessa modala hjälpverb används för att ge uttryck för vad och 
hur Ica och deras kunder kan, har ambitionen att, kommer att eller måste göra eller vara för att 
vara hållbara.  

Överlag verkar stycken dominerade av relationella eller mentala processer, eller av 
mindre konkreta materiella processer som beskriver ett mer odefinierat görande, fungera som 
inspirerande inledande passager, som sedan följs av mer direkta framställningar med 
merparten konkreta materiella processer, som ger uttryck för en tydlig förändring i den yttre 
världen. Det innebär att även om det förekommer delar i texterna med en relativt hög 
abstraktionsgrad så ligger tyngden ändå på en dynamisk, aktiv framställning av hållbarhet, 
med fokus på vad som görs eller bör göras för en mer klimatvänlig verksamhet. 
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6.2 Deltagare  

Deltagaranalysen har skett i två delar. För det första har samtliga deltagarroller kopplade till 
de annoterade processkärnorna i materialet excerperats. Det totala antalet deltagare är 1 962, 
av vilka 988 är förstadeltagare (se tabell 2 nedan) och 974 är andradeltagare (se tabell 3 
nedan). Sett till antalet förekomster är andradeltagarna något fler än förstadeltagarna i ”ICA 
tar ansvar” (640 vs. 633), vilket kan bero på att förstadeltagare ibland osynliggörs eller 
impliceras (se avsnitt 6.3). Vidare har de deltagare som utgörs av referenterna Ica, Kunden 
och Kollektiv annoterats. Eftersom dessa står i fokus för deltagaranalysen begränsas 
framställningen i följande avsnitt till de deltagarroller som de tre referenterna oftast har i 
materialet, med Ica först i 6.2.1, följt av Kunden i 6.2.2 och Kollektiv i 6.2.3.  

I tabell 2 och 3 nedan sammanfattas i hur stor utsträckning de tre referenterna 
förekommer som förstadeltagare respektive andradeltagare i ”ICA tar ansvar”, ”Buffé” och 
sammantaget i båda materialgrupperna. Kategorin ”Övrigt” utgörs av de deltagare som inte 
kan relateras till någon av de tre referenterna Ica, Kunden eller Kollektiv, och har ingen 
avgörande del i analysen som följer.  

Tabell 2 Referenterna Ica, Kunden och Kollektiv som förstadeltagare i ”ICA tar ansvar”, ”Buffé”, och 
båda sammantaget, i antal och procent.  

 ICA tar ansvar        Buffé        Båda 
Ica  233   37 %   97   27 % 330   34 % 
Kunden  146   23 % 149   42 % 295   30 % 
Kollektiv    93   15 %   40   11 % 133   13 % 
Övrigt 
 
Totalt 

 161 
 
 633 

  25 % 
 
100 % 

  69 
 
355 

  20 % 
 
100 % 

230 
 
988 

  23 % 
 
100 % 

Tabell 3 Referenterna Ica, Kunden och Kollektiv som andradeltagare i ”ICA tar ansvar”, ”Buffé” och 
båda sammantaget, i antal och procent.  

  ICA tar ansvar 
   87           14 % 

       Buffé             Båda 
Ica   29        9 %     116       12 % 
Kunden    39     6 %   52      16 %       91         9 %  
Kollektiv    11     2 %   11        3 %       22         2 % 
Övrigt 
 
Totalt 

 503 
 
 640 

  78 % 
  
100 % 

242 
 
334 

     72 % 
 

   100 % 

    745 
 
    974 

      77 % 
 

    100 % 

Som tabell 2 och 3 visar framträder de tre analyserade referenterna Ica, Kunden och Kollektiv 
i betydligt större utsträckning som förstadeltagare än som andradeltagare i båda 
materialgrupperna. Som förstadeltagare utgör de tillsammans 77 % av det totala antalet 
deltagare (34 % + 30 % + 13 %), medan de som andradeltagare endast utgör 23 % (12 % + 9 
% + 2 %). Som andradeltagare är det således andra typer av referenter som är vanligare, med 
77 %. Det rör sig i dessa fall vanligen om icke-mänskliga deltagare, men eftersom de inte 
utgör en del av den huvudsakliga analysen kommenteras de inte vidare här. 
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Av de tre referenterna utgör Ica merparten av såväl samtliga förstadeltagare som samtliga 
andradeltagare i det totala materialet. Vad gäller andelen förstadeltagare är skillnaden dock 
relativt liten mellan Ica och Kunden i det sammantagna materialet, med 34 % respektive 30 % 
(tabell 2). Referenten Kollektiv förekommer mest sällan både som första- och andradeltagare, 
men i betydligt lägre utsträckning som andradeltagare med endast 2 % av det totala antalet 
andradeltagare. Om fokus i stället riktas till de två materialgrupperna för sig ser vi en ganska 
radikal skillnad i fördelningen dem emellan. I ”ICA tar ansvar” är Ica vanligast både som 
första- och andradeltagare, följt av Kunden och till sist Kollektiv. I ”Buffé” ser det däremot 
annorlunda ut. Där utgör Kunden större delen av både förstadeltagarna och andradeltagarna, 
med 42 % (jfr Ica: 27 %) respektive 16 % (jfr Ica: 9 %).  

I det följande analyseras de tre referenterna i deras vanligaste deltagarroller närmare var 
och en för sig.  

6.2.1 Ica 

Referenten Ica har kategoriserats i två olika grupper: en mer nära och mänsklig kategori, och 
en mer avlägsen kategori. Den nära kategorin utgörs av fraser med pronomen, ett namn eller 
en mänsklig referent som huvudord med tydlig syftning på Ica (t.ex. Vi på ICA, ICA, 
personalen, eller ett namn på en anställd), och utgör 56 % av det totala antalet förekomster av 
referenten Ica i båda materialgrupperna. Det gäller då främst Ica som förstadeltagare. Den 
avlägsna kategorin utgörs av fraser med ett substantiv som huvudord med syftning på Ica men 
som inte kan relateras till en mänsklig referent (t.ex. verksamheten, våra butiker, våra 
produkter). Denna kategori utgör 44 % av förekomsterna, varav merparten är andradeltagare. 
Kategoriseringen har beskrivits mer detaljerat i avsnitt 4.2.1.1.  

I nedanstående redogörelser illustreras exempel från båda kategorierna i olika 
deltagarroller. Ica förekommer i materialet som deltagare i samtliga processtyper, men nedan 
återges endast exempel på de viktigaste deltagarrollerna, dvs. de deltagarroller som Ica främst 
utgör (vilket här sammanfaller med de vanligaste processtyperna). De presenteras i fallande 
ordning med de deltagarroller som är mest frekventa i antal först. 

6.2.1.1 Ica som aktör    

Den vanligaste deltagaren som referenten Ica utgör är aktör, dvs. förstadeltagare i materiella 
processer. Se tabell 4 nedan för andelen aktörer som utgörs av Ica i respektive materialgrupp, 
samt sammantaget i båda materialgrupperna.  

Tabell 4 Referenten Ica som aktör i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i antal och 
procent. 

 ICA tar ansvar       Buffé       Båda  
Aktör Ica  147      40 %   55     26 %  199   34 % 
Aktör totalt  364    100 % 213   100 %  577 100 % 
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I ”ICA tar ansvar” utgörs 40 % av samtliga aktörer av referenten Ica, och i ”Buffé” 26 %. Det 
innebär att Ica utgör den vanligaste aktören i ”ICA tar ansvar”, men däremot inte i ”Buffé”, 
där det i stället är Kunden som är den mest förekommande aktören med 53 % (se tabell 9). 
Oftast står Ica i den nära kategorin som aktör: i ”ICA tar ansvar” utgör denna grupp 76 % av 
alla aktörer motsvarande referenten Ica, och i ”Buffé” utgör den 87 %.  

Som processanalysen har visat kretsar de materiella processerna kring en framställning av 
hållbarhet som i första hand någonting pågående. Att det i stor utsträckning är Ica som 
förekommer som aktör, särskilt i ”ICA tar ansvar”, innebär att det till stor del är Ica som står i 
främsta fokus i de aktiva skeendena. Att det dessutom i synnerhet är i form av pronomen eller 
ett namn som Ica står som aktör innebär att Ica i första hand skrivs fram som en mänsklig 
referent genom vilken olika hållbarhetsrelaterade aktiviteter sker. Det handlar i dessa fall 
oftast om att arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle, att ta ansvar, att hjälpa våra 
kunder att göra mer hållbara val, att minska klimatpåverkande utsläpp, att nå klimatmålen, 
att utveckla tjänster, att göra tester, att erbjuda miljövänliga varor. Andradeltagarna kan som 
framkommer av dessa exempel vara både mänskliga, i form av Kunden, eller icke-mänskliga, 
i form av exempelvis klimatmål eller specifika varor. Det innebär att det är den mer 
mänskliga referenten Ica som i stora drag står för ett ansvarstagande och ett agerande för en 
mer hållbar verksamhet, och i förlängningen en mer hållbar värld. 

Vad gäller Ica i den mer avlägsna kategorin rör det sig ofta om Icas produkter, butiker 
eller verksamhet, som i exempel (46)–(48) nedan: 

(46) De produkter vi säljer ska självklart följa lagstiftning avseende exempelvis märkning och ingående 
ämnen.  

(47) Flera ICA-butiker arbetar mot en förflyttning till förnybara energikällor. 
(48) ICA Gruppen har tagit beslut om att bli klimatneutralt till 2020. Där ingår den klimatpåverkan som 

verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och 
tjänsteresor i både den svenska och baltiska verksamheten. 

Exempel (48) illustrerar Ica som aktör i en process där det talas om en påverkan på klimatet 
genom en processkärna med negativa konnotationer: orsakar, med den abstrakta 
andradeltagaren och substantiveringen klimatpåverkan. Processkärnan orsakar förekommer 
endast tre gånger i det totala materialet, varav en gång i passiv och de övriga två med den 
icke-mänskliga deltagaren verksamheten som aktör. Övriga processer med substantiveringen 
klimatpåverkan som andradeltagare och Ica som förstadeltagare i materialet har mer positivt 
och förändringsorienterat kodade processkärnor, som minska eller minimera (även om 
substantiveringen i sig innehåller en inbäddad negativ process, nämligen påverka). Då rör det 
sig i stället om Ica i den nära, mer mänskliga kategorin. Jag återkommer till substantiveringen 
klimatpåverkan relaterat till bl.a. deltagarroller i avsnitt 6.3.1.  

6.2.1.2 Ica som mål  
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I de fall referenten Ica förekommer som andradeltagare är det oftast som mål i materiella 
processer. I ”ICA tar ansvar” utgör Ica som deltagaren mål 15 % av fallen, och i ”Buffé” 8 % 
av fallen. Totalt i båda materialgrupperna sammantaget rör det sig om 12 %, vilket motsvarar 
70 förekomster (se tabell 5).  

Tabell 5 Referenten Ica som mål i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i antal och 
procent. 

 ICA tar ansvar      Buffé %      Båda 
Mål Ica   55     15 %  15      8 %   70   12 % 
Mål totalt         373   100 %        199  100 % 572 100 % 

Att siffrorna och procentsatserna i tabell 5 ovan är så låga trots att mål utgör en av Icas 
vanligaste deltagarroller beror på att merparten av deltagarna mål utgörs av andra referenter 
än Ica, Kunden och Kollektiv. När jag talar om ”den vanligaste” eller dylikt syftar jag alltså 
på den mest frekventa bland de tre undersökta referenterna.  

I ”ICA tar ansvar” är det just referenten Ica som är den vanligaste andradeltagaren mål, 
medan det i ”Buffé” är Kunden. Mest frekvent som mål är Ica i den avlägsna kategorin, som i 
exempel (49)–(52) nedan: 

(49) 2016 påbörjade vi ett arbete att klimatberäkna samtliga av våra middagsrecept.   
(50) Vi strävar också efter att ta hänsyn till människor, djur och miljö när våra egna varor produceras. 
(51) För att nå våra mål jobbar vi aktivt och långsiktigt inom områdena miljö, hälsa, kvalitet, mångfald och 

lokalt. 
(52) Tillsammans med våra kunder ska vi minimera vår miljö- och klimatpåverkan. 

I exemplen ovan utgörs även förstadeltagarna av Ica (med undantag för processkärnan i (50) 
som saknar förstadeltagare i och med passivformen), i dessa fall i den nära kategorin i form 
av pronomenet vi. Det handlar således om hur Ica arbetar för att utforma sina egna produkter 
eller tjänster på ett hållbart sätt, hur de egna målen ska uppnås, eller hur verksamhetens miljö- 
och klimatpåverkan ska minimeras. I några fall av Ica i den avlägsna kategorin som mål är 
dock förstadeltagaren, dvs. aktören, Kunden (53) eller Kollektiv (54):  

(53) Aktivera Mitt klimatmål! 
(54) Om vi alla tar hand om våra förpackningar på rätt sätt blir effekten stor! 

I (53) handlar det om att kunden uppmanas att aktivera en av Icas tjänster, Mitt klimatmål, 
som beräknar kundens klimatutsläpp baserat på de Ica-produkter hen handlar. När referenten 
Kollektiv är aktör och Ica mål, som i (54), handlar det ofta om att ”vi” som gemensamt 
kollektiv uppmanas att behandla någon av Icas produkter på ett hållbart sätt.   

6.2.1.3 Ica som bärare och utpekad 
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Referenten Ica förekommer som förstadeltagare i samtliga relationella processtyper, dvs. som 
bärare i attributiva processer, utpekad i identifierande processer och existerande i existentiella 
processer. Eftersom de existentiella processerna endast utgör 2 % av materialet (25 
förekomster) finns endast ett såpass lågt antal förekomster av Ica som existerande (5 st.) och 
endast i den avlägsna kategorin att den inte kommer att kommenteras vidare här. Detsamma 
gäller även övriga referenter som existerande (Kunden 3 förekomster, Kollektiv 0 
förekomster). I tabell 6 nedan presenteras fördelningen mellan Ica som bärare och utpekad i 
antal och procent i materialet. 

Tabell 6 Referenten Ica som bärare och utpekad i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda 
sammantaget, i antal och procent. 

 ICA tar ansvar         Buffé        Båda  
Bärare Ica   45        43 %     14     29 %    59   39 % 
Bärare totalt 

 
104      100 %     49   100 %  153 100 % 

Utpekad Ica   18        25 %     10     30 %    28   27 % 
Utpekad totalt   72      100 %     33   100 %  105 100 % 

Bärare är Icas näst vanligaste kategori av förstadeltagare. Sett till båda materialgrupperna 
sammantaget utgör Ica 39 % av det totala antalet bärare. I ”ICA tar ansvar” är andelen större 
än i ”Buffé” (43 % vs. 29 %). I merparten av fallen utgörs deltagaren bärare av referenten Ica 
i den avlägsna kategorin, exempelvis i form av ICAs verksamhet eller våra 
livsmedelsförpackningar, som i (55)–(56) nedan. I något lägre utsträckning förekommer även 
Ica som mänsklig referent, då framför allt i form av pronomenet vi, som i (57)–(59), och 
annars i form av verksamhetsnamnet, som i (60): 

(55)  (…) ICAs verksamhet ska vara klimatneutral 2020. 
(56) År 2030 ska våra livsmedelsförpackningar vara gjorda av återvunnen plast, alternativt helt fossilfri 

råvara.  
(57) Vi vill också vara en god kraft i samhället. 
(58) Vi är medvetna om att plast är ett stort miljöproblem om det inte hanteras på rätt sätt, men likaså är 

matsvinnet. 
(59) Vi har ett ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.  
(60) I dagsläget har ICA ca 1.700 artiklar som ingår i Välj miljösmart, alltifrån kläder, textil och 

pappersartiklar till husgeråd, städartiklar och grillkol. 

Ica som bärare ger uttryck för den part som är eller vill vara på ett visst sätt, t.ex. en god kraft 
i samhället, medvetna och klimatneutral i exemplen ovan. I övrigt ger Ica som bärare uttryck 
för den part som har något, där det kan röra sig om något konkret som 1.700 artiklar i (60) 
eller något mer abstrakt som ett ansvar i (59).  

Vad gäller fördelningen av Ica som förstadeltagaren utpekad i identifierande processer är 
det relativt jämnt i de två materialgrupperna, med 25 % i ”ICA tar ansvar” och 30 % i 
”Buffé”. Det rör sig i dessa fall nästan uteslutande (förutom i ett fall) om Ica i den avlägsna 
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kategorin, och då oftast i form av en relativt abstrakt referent som vårt övergripande mål, 
ICAs ambition eller ICAs största klimatpåverkande faktor. 

6.2.1.4 Ica som upplevare 

I mentala processer är referenten Ica förstadeltagaren upplevare i 24 % av fallen, motsvarande 
24 förekomster, dvs. något mer sällan än aktör, bärare och utpekad, vilket kan relateras till att 
de mentala processerna förekommer mer sällan än de materiella och de relationella. 
Fördelningen mellan materialgrupperna presenteras i tabell 7 nedan. 

Tabell 7 Referenten Ica som upplevare i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i antal 
och procent. 

      ICA tar ansvar        Buffé     Båda 
Upplevare Ica        14   23 %     10   27 %          24   24 % 
Upplevare totalt        62 100 %     37 100 %          99 100 % 

Siffrorna motsvarar nästan uteslutande, förutom i två fall, referenten Ica i den mer 
närliggande, mänskliga kategorin, och ger uttryck för den part som planerar, bestämmer sig, 
strävar, tar hänsyn, väljer, fokuserar, stödjer, värnar, (inte) nöjer sig, tänker, kan och vet. I 
processanalysen (se 6.1) nämns att de mentala processerna antingen kan ge uttryck för inre 
skeenden, eller närma sig mer materiella processbetydelser. Vad gäller ovannämnda exempel 
på mentala processer med referenten Ica som förstadeltagare rör det sig i synnerhet om 
subjektiva, inre känslor, tankar och upplevelser, medan de mer handlingsorienterade mentala 
processerna, som enligt processanalysen utgör den vanligast förekommande typen av mentala 
processer, oftare fokuseras kring Kunden (se 6.2.2.2). Det innebär att Ica som upplevare, till 
skillnad från Kunden, framför allt skrivs fram som den tänkande, vetande parten.  

6.2.1.5 Ica som talare 

I de förhållandevis få verbala processerna i materialet (25 st.) är referenten Ica den klart 
vanligaste förstadeltagaren, med 52 % av förekomsterna, se tabell 8 nedan. Kunden 
förekommer däremot endast som talare i två fall, och Kollektiv i endast ett fall. 

Tabell 8 Referenten Ica som talare i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i antal och 
procent. 

 ICA tar ansvar        Buffé          Båda  
Talare Ica    7   50 %      6      55 %     13      52 % 
Talare totalt  14 100 %    11    100 %     25    100 % 

När Ica utgör talare i verbala processer rör det sig, som processanalysen i 6.1 har visat, oftast 
om en högt uppsatt anställd på Ica som uttalar sig om på vilket sätt Ica arbetar med hållbarhet 
eller redan är en hållbar verksamhet. Talaren i fråga specificeras med aktuell titel: Maria 
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Smith, chef CR Strategi- och utveckling ICA Sverige; Karin Amnå, Senior 
Hållbarhetsutvecklare på ICA; Kerstin Lindvall, ansvarig för Corporate Responsibility på 
ICA; Julia Hedlund Losciale, förpackningsutvecklare inom ICA; Per Strömberg, Vd ICA 
Gruppen. I dessa fall är det fråga om Ica i den personnära kategorin. Även den avlägsna 
kategorin förekommer i något enstaka fall, som i (61) nedan: 

 
(61) För att göra det enklare för dig som kund att göra smarta miljöval, har vi på ICA tagit fram dessa 

symboler för bra märkningar. Symbolerna visar att en vara är producerad på ett extra bra sätt och innebär 
något positivt för både människa och natur. 

Det rör sig i exemplet ovan om symboler för miljömärkningar som Ica har tagit fram. 
Processen visar har tolkats som en symbolisk verbal process. 

6.2.2 Kunden 

Referenten Kunden har kategoriserats i de två grupperna tilltalad och omtalad (se 4.2.1.1). 
Kunden som tilltalad förekommer i form av pronomenet du/dig, frasen du/dig som kund, eller 
possessiva fraser som t.ex. din klimatpåverkan. Denna kategori utgör 90 % av det totala 
antalet förekomster av referenten Kunden. Kunden som omtalad förekommer i typfallen i 
form av fraserna våra kunder, ICA-kunder, samt kund, kunden, kunderna, och utgör reste-
rande 10 % av förekomsterna. Kunden är den näst vanligaste referenten i ”ICA tar ansvar”, 
men den vanligaste referenten i ”Buffé”, både som första- och andradeltagare. I ”Buffé” är 
också andelen Kunden som tilltalad större än i ”ICA tar ansvar” med 95 % vs. 79 %.  

I presentationen som följer illustreras exempel på referenten Kunden, både som tilltalad 
och omtalad, i dess vanligaste deltagarroller. De presenteras i fallande ordning med de 
deltagarroller som är mest frekventa i antal förekomster först. 

6.2.2.1 Kunden som aktör 

Kundens vanligaste deltagarroll är aktör, med totalt 232 förekomster i det sammantagna 
materialet, vilket motsvarar 40 % (se tabell 9). 

Tabell 9 Referenten Kunden som aktör i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i antal 
och procent. 

 ICA tar ansvar        Buffé         Båda 
Aktör Kunden  119      33 %   112   53 %  231   40 % 
Aktör totalt          364    100 %   213 100 %  577 100 % 

Sett till de två materialgrupperna för sig utgörs dock i ”Buffé” en betydligt större andel 
aktörer av Kunden än i ”ICA tar ansvar”, med 53 % respektive 33 %. I ”ICA tar ansvar” utgör 
Ica den största andelen aktörer med 40 % (se tabell 4), men i ”Buffé” är det Kunden som 
dominerar. Detta är en naturlig följd av att andelen imperativsatser, där förstadeltagaren 
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uteslutande är Kunden, är högre i ”Buffé” (16 %) än i ”ICA tar ansvar” (8 %) – och att 
majoriteten av imperativsatserna utgörs av just materiella processer (76 %) (se 6.1.1). Att 
imperativerna och Kunden som aktör är vanligare i ”Buffé” har troligen att göra med att det är 
fråga om en specifik textgenre, nämligen kundtidningstext. Detta diskuteras vidare i 6.2.4. 

I imperativa materiella satser rör det sig om vägledningar, rekommendationer och tips 
från Icas sida gentemot Kunden, t.ex. ”ät mer frukt & grönt”, ”minska köttkonsumtionen”, 
”ha en eller flera veggodagar”, ”grilla klimatsmart”, ”undvik att slänga mat”.  

I övrigt förekommer Kunden vanligen som aktör i infinitivfraser, då liksom i 
imperativformerna ofta underförstått. I flera av dessa fall explicitgörs det även i kontexten att 
det är Kunden det är fråga om, som i (62)–(64) nedan: 

(62) Vi vill hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val. 
(63) Mitt klimatmål är ett initiativ från ICA som syftar till att inspirera och engagera våra kunder i att leva mer 

hållbart. 
(64) Genom tjänsten Mitt klimatmål kommer du som väljer att aktivera funktionen, och använder ditt ICA-

kort när du handlar mat på ICA, få information om den egna klimatpåverkan utifrån den mat du handlat. I 
tjänsten kommer du också att få tips och råd för att kunna leva ett mer klimatsmart liv.  

Kunden förekommer även som aktör i processer som inte ingår i infinita eller imperativa 
satser. Några exempel ser vi i (64) ovan: [du som] använder ditt ICA-kort, när du handlar mat 
på ICA och den mat du handlat.  

6.2.2.2 Kunden som upplevare 

Den näst vanligaste deltagarrollen som Kunden utgör är upplevare, dvs. förstadeltagare i 
mentala processer. Här är Kunden också den vanligaste bland de tre referenterna. I ”ICA tar 
ansvar” är Kunden upplevare i 42 % av fallen, och i ”Buffé” i 57 % av fallen. Totalt rör det 
sig om 47 % upplevare som utgörs av Kunden (se tabell 10).  

Tabell 10 Referenten Kunden som upplevare i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i 
antal och procent. 

 ICA tar ansvar          Buffé      Båda 
Upplevare Kunden  26     42 %      21   57 %   47   47 % 
Upplevare totalt          62   100 %      37 100 %   99 100 % 

I samtliga fall förutom två i ”ICA tar ansvar” och ett i ”Buffé” är det fråga om Kunden som 
tilltalad. Liksom när Kunden förekommer som aktör i materiella processer är de mentala 
processkärnorna med Kunden som upplevare vanligen imperativa och handlingsorienterade: 
läs vidare, se mer, håll utkik. Kunden förekommer dock också som upplevare i mentala 
processer som inte utgörs av imperativformer, som i (65)–(68) nedan:  

 
(65) Du kan läsa mer om den nya lasermärkningen här. 
(66) Här kan du se en tabell på utvalda livsmedel och dess utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. 
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(67) Ett smart sätta att knuffa dig själv kan vara att signalera till din omgivning att du vill testa på att äta lite 
mera vegetariskt varje vecka. 

(68) Därför behöver du själv ta hänsyn till eventuella inköp gjorda i annan butik eller som ätits ute på, till 
exempel, restaurang. 

Även i icke-imperativa fall rör det sig som exemplen ovan illustrerar ofta om 
handlingsorienterade processkärnor som syftar till att hänvisa kunden vidare till mer 
information eller till att uppmana kunden att göra något, om så på ett mentalt plan (knuffa dig 
själv, ta hänsyn). Kunden som upplevare i mentala processer som snarare rör inre, subjektiva 
tankar eller upplevelser är desto mer sällsynt, och förekommer endast i några enstaka fall: 

(69) När du ser de här symbolerna, vet du att du köper en lite schysstare produkt.  
(70) Vi gör även vårt bästa för att kunna erbjuda olika varianter och material av såväl matlådor som 

stekpannor och andra produkter för att du som kund ska kunna hitta något som passar dig. 

I bägge exemplen ovan är kundens subjektiva upplevelser knutna till materiella processer som 
har att göra med inhandlandet av en specifik produkt, dvs. även dessa kan kopplas till 
handlingsorienterade processer.  

6.2.2.3 Kunden som mål och fenomen 

Kundens vanligaste roll som andradeltagare är mål i materiella processer, med 64 
förekomster. Den näst vanligaste men betydligt mindre frekventa andradeltagaren som 
Kunden utgör är fenomen i mentala processer, med 14 förekomster. Procentuellt utgör de 11 
% respektive 13 % av det totala antalet mål och fenomen.   

Att procentsatserna såväl som antalen som framkommer i tabell 11 nedan är relativt låga 
beror på att andradeltagarna mål och fenomen ofta utgörs av någonting annat än de tre 
analyserade referenterna.  

Tabell 11 Referenten Kunden som mål och fenomen i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda 
sammantaget, i antal och procent. 

 ICA tar ansvar   Buffé       Båda 
Mål Kunden   32        9 %       32    16 %   64   11 % 
Mål totalt         373    100 %     199  100 % 572 100 % 
       
Fenomen Kunden            6      10 %         8    22 %   14   13 % 
Fenomen totalt          62    100 %       37  100 % 110 100 % 

I de flesta av de materiella och mentala processer där Kunden är mål eller fenomen utgör 
Kunden även förstadeltagarna aktör eller upplevare: 

(71) Vill du förbättra ditt klimatavtryck? 
(72) Du kan minska ditt klimatavtryck 
(73) (…) du kan följa din klimatpåverkan månad för månad 
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(74) Gör vad du kan för att minimera din påverkan 
(75) Mitt klimatmål är ett enkelt verktyg för att se hur din matkonsumtion ser ut idag 

Som exemplen (71)–(75) ovan illustrerar utgörs Kunden som mål och fenomen i flera fall av 
possessiva konstruktioner med huvudord som klimatavtryck, (klimat)påverkan eller 
matkonsumtion. Det rör sig i dessa exempel om Kunden som tilltalad. 

I de fall Kunden är mål i processer med Ica som aktör rör det sig om att Ica vill eller ska 
hjälpa, styra eller underlätta något för Kunden, antingen som tilltalad (dig, dig som kund) eller 
som omtalad (våra kunder). Det som ska hjälpas till med har oftast att göra med något som ska 
leda till en mer hållbar livsstil, som att göra hållbara val eller minska klimatpåverkan. 

6.2.2.4 Kunden som bärare och utpekad 

I relationella processer framträder Kunden som deltagare i betydligt lägre utsträckning än Ica. 
Som utpekad i identifierande relationella processer förekommer Kunden endast i 5 av 105 
fall, vilket motsvarar 5 % (jfr Ica: 27 förekomster, 26 %). Något mer frekvent är Kunden som 
bärare i attributiva relationella processer, nämligen i 12 fall, vilket motsvarar 8 % av det totala 
antalet bärare (jfr Ica: 59 förekomster, 39 %). Se en överblick i tabell 12 nedan. 

Tabell 12 Referenten Kunden som bärare och utpekad i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda 
sammantaget, i antal och procent. 

 ICA tar ansvar      Buffé Båda 
Bärare Kunden    3     3 %    9    18 %             12     8 % 
Bärare totalt        104 100 %  49  100 %   153 100 % 
       
Utpekad Kunden            2     3 %    3      9 %       5     5 % 
Utpekad totalt          72 100 %  33  100 %   105 100 % 

De belägg som finns på Kunden som bärare och utpekad gäller i samtliga fall i båda 
materialgrupperna Kunden som tilltalad:  

(76) På så sätt kan du som kund vara säker på att varan du köper är av god kvalitet och är tillverkad på ett 
ansvarsfullt sätt. 

(77) Genom att välja med omsorg, planera inköpen och förvara och tillaga maten rätt kan du vara mer 
miljösmart. 

(78) Det är extra svårt att handla nyttigt och klimatsmart när du är trött och hungrig. 
(79) Ha en eller flera veggodagar 
(80) Med vårt digitala verktyg Mitt klimatmål kan du enkelt se hur mycket koldioxidutsläpp dina matinköp 

från ICA står för. 
(81) Läs om hur vi i verktyget räknar ut hur mycket utsläpp din matkonsumtion står för. 

Även om satserna ovan innehåller relationella processkärnor kan det konstateras att flera av 
exemplen är relativt handlingsorienterade till sin natur, där kunden t.ex. i (76)–(79) uppmanas 
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att eller förväntas utföra en handling för att genom den handlingen vara mer miljösmart.  
Även i de identifierande exemplen i (80)–(81) uppmanas kunden att göra något för att ta reda 
på hur stora utsläpp matinköpen eller matkonsumtionen står för. 

6.2.3 Kollektiv 

Icas hållbarhetsrelaterade texter fokuserar framför allt på referenterna Ica och Kunden. Att 
just Ica och Kunden förekommer i så stor utsträckning i materialet är inte så förvånande med 
tanke på att Ica enligt traditionella kommunikationstermer utgör textens avsändare, och 
Kunden textens mottagare (jfr referenterna institutionen och läsaren i Lassus 2010:149).  

När Ica skriver fram sig själva är det inte sällan i form av pronomenet vi. Ibland används 
dock pronomenet vi på ett mer generiskt, kollektivt plan, som tycks innefatta alla människor, 
hela samhället, kanske till och med världen. I dessa fall är det fråga om referenten Kollektiv, 
där både Ica och Kunden kan tänkas vara inkluderade. Referenten Kollektiv skrivs även 
vanligen fram i form av de indefinita, generiska pronomina man och alla. 

Kollektiv förekommer i betydligt lägre utsträckning än Ica och Kunden, och utgör 
följaktligen inte en lika betydelsebärande del av materialet, varför följande framställning är 
tämligen begränsad. De deltagarroller som kommenteras är de som referenten Kollektiv 
främst realiserar, med den till antalet mest förekommande deltagaren först.  

6.2.3.1 Kollektiv som aktör 

Referenten Kollektivs vanligaste deltagarroll är aktör i materiella processer, med 15 % av det 
totala antalet aktörer. Fördelningen är procentuellt relativt jämn de två materialgrupperna 
emellan, se tabell 13 nedan. 

Tabell 13 Referenten Kollektiv som aktör i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, i 
antal och procent. 

 ICA tar ansvar      Buffé      Båda 
Aktör Kollektiv   61     17 %  29   14 %   89    15 % 
Aktör totalt         364   100 %        213 100 % 577  100 % 

När Kollektiv utgör förstadeltagaren aktör rör det sig om processer som handlar om hur ”vi” 
påverkar miljön och klimatet genom våra egna handlingar, och vad som gemensamt kan göras 
för att bidra till ett mer hållbart samhälle: 

(82) Visste du att maten vi äter står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens totala klimatpåverkan? 
(83) Om vi alla tar hand om våra förpackningar på rätt sätt blir effekten stor! 
(84) Fortsätter människan att sprida plast i naturen i samma takt som vi gör nu, kommer havet att bestå av mer 

plast än fisk år 2050. Men genom pyttesmå beteendeförändringar kan vi vända utvecklingen åt rätt håll. 
(85) Nu ökar vi takten i vårt hållbarhetsarbete. För alla kan göra något för en god morgondag. Framförallt vi. 
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(86) Ekologiskt, närodlat eller i säsong. Hur ska man välja? Att göra medvetna val i butiken kan kännas som 
en riktig snårskog. Var ska man börja? 

(87) Svenska hushåll köper mer livsmedel än de konsumerar 

I exemplen ovan ser vi Kollektiv i form av vi, alla, vi alla, människan och man. Ett särskilt 
intressant fall är (87), där Svenska hushåll och de realiserar referenten Kollektiv. Detta 
exempel kan klassas som ett särfall, då det, även om det ger utryck för ett samhälleligt 
kollektiv, inte inkluderar Ica på samma sätt som i merparten av beläggen.  

Ibland skiftar referentfokuset mellan Kunden och Kollektiv, som i exempel (88) nedan: 

(88) Du påverkar miljön och klimatet genom maten du äter. Ungefär en fjärdedel av klimatpåverkan från de 
svenska hushållen kommer från maten. Det vi äter påverkar också djur och natur på andra sätt. Genom att 
välja med omsorg, planera inköpen och förvara och tillaga maten rätt kan du vara mer miljösmart. 

Stycket inleds med Kunden som aktör, som skrivs fram som den som påverkar miljön och 
klimatet genom maten hen äter. I den andra och tredje meningen övergår fokus dock till 
Kollektiv, som då blir den agerande, påverkande parten, för att sedan på nytt återgå till 
Kunden i den sista meningen, där hen uppmanas att välja och agera rätt för att vara mer miljö-
smart. Med andra ord skiftar fokus mellan att framställa kunden som den direkt påverkande 
parten, och ett kollektivt vi som indikerar att alla – Ica inkluderat – påverkar och bär ansvaret 
för miljön. Slutligen, i och med den sista meningen, tycks ansvaret landa hos kunden. 

6.2.3.2 Kollektiv som upplevare 

I mentala processer är Kollektiv upplevare i 26 % av fallen i det sammantagna materialet. Sett 
till de två materialgrupperna för sig förekommer Kollektiv som upplevare dubbelt så ofta i 
”ICA tar ansvar” än i ”Buffé”, med 32 % respektive 16 % (se tabell 14). 

Tabell 14 Referenten Kollektiv som upplevare i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda sammantaget, 
i antal och procent. 

 ICA tar ansvar          Buffé        Båda 
Upplevare Kollektiv    20   32 %       6   16 %   26   26 % 
Upplevare totalt    62 100 %     37  100 %  99 100 % 

I (89)–(93) nedan illustreras några exempel:   

(89) Krispig sallad, fläckfria äpplen och dagsfärskt bröd. Vi nöjer oss sällan med mindre – med följden att det i 
Sverige slängs cirka 1,9 miljoner ton mat, varje år. 

(90) Perfekt mat exponeras, och det är den perfekta maten vi vill se. 
(91) Allt färre odlar själva och vi vet knappt längre hur en naturlig grönsak kan se ut. 
(92) Matsvinnet är en lyx vi unnar oss för att vi kan. 
(93) Vi tycker om att få direkt feedback på vårt beteende. 
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I typfallen, som exemplen ovan illustrerar, rör det sig om inre, subjektiva upplevelser, tankar 
och känslor som skrivs fram som allmängiltiga, både för Ica, kunderna och samhället i stort.   

6.2.3.3 Kollektiv som bärare och utpekad 

Kollektiv utgör en ungefär lika stor andel av antalet bärare och utpekad i relationella processer 
som Kunden, nämligen 6 % respektive 7 % (jfr Kunden: 8 % respektive 5 %) (se tabell 15).  

Tabell 15 Referenten Kollektiv som bärare och utpekad i ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” och båda 
sammantaget, i antal och procent. 

 ICA tar ansvar        Buffé   Båda 
Bärare Kollektiv     5     5 %     4      8 %     9       6 % 
Bärare totalt         104 100 %   49  100 %         153  100 % 
       
Utpekad Kollektiv             7   10 %     0      0 %             7      7 % 
Utpekad totalt           72 100 %   33  100 %         105 100 % 

I relationella processer realiseras Kollektiv genom pronomina vi, alla och många, som i (94)–
(98) nedan. I några fall förekommer Kollektiv som bärare eller utpekad som en underförstådd 
deltagare i en infinitivfras, som i (97). Ytterligare en variant är (98), där Kollektiv framträder i 
form av frasen genomsnittssvenskens koldioxidutsläpp, genom vilken Ica nästan distanserar 
sig från ett gemensamt kollektiv, och inte inkluderas på samma sätt som genom pronomenet 
vi (jfr exempel (87)).  

(94) Vi bär alla ansvar för matsvinnet 
(95) Vem bär ansvaret för att göra något åt matsvinnet? Svaret är alla: myndigheterna, butikerna, 

konsumenterna.  
(96) Många är oroliga över klimatförändringarna och vet att maten har stor betydelse. 
(97) Att vara miljösmart kan också vara att tänka och handla ekologiskt. 
(98) Genomsnittssvenskens koldioxidutsläpp från mat är cirka 158 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) varje 

månad, vilket motsvarar ungefär samma klimatavtryck som en enkel flygresa Arlanda-Malmö. 

De attributiva och identifierande processer med Kollektiv som förstadeltagare, som de i 
exemplen ovan, uttrycker ett kollektivt ansvar för att verka för miljön, eller beskriver och 
konstaterar den kollektiva påverkan på miljön.  

6.2.4 Sammanfattning och analys 

Deltagaranalysen fokuserar kring de tre referenterna Ica, Kunden och Kollektiv och deras 
vanligaste deltagarroller. Resultaten visar att fördelningen mellan förstadeltagare och 
andradeltagare är relativt jämn med 988 förstadeltagare och 974 andradeltagare. De tre 
analyserade referenterna förekommer dock i betydligt större utsträckning som förstadeltagare 
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än som andradeltagare, vilket kan bero på att (främst) andradeltagarna i många fall också 
utgörs av icke-mänskliga referenter som varken relaterar till Ica, Kunden eller Kollektiv. 

Referenten Ica förekommer oftast i den nära kategorin, som utgör 56 %. Med andra ord 
förekommer Ica framför allt som mänsklig deltagare. Kunden förekommer mest frekvent som 
tilltalad, med 90 %. I materialet i stort är referenten Ica den vanligaste första- och andradelta-
garen, följt av Kunden och slutligen Kollektiv. Sett till de två materialgrupperna för sig utgör 
dock Kunden den vanligaste första- och andradeltagaren i ”Buffé”, och står därmed i fokus. I 
t.ex. materiella processer i ”Buffé” är Kunden både den vanligaste förstadeltagaren aktör och 
den vanligaste andradeltagaren mål. En trolig förklaring till denna skillnad kan vara att 
texterna i ”Buffé” räknas till genren kundtidningstext, som till sin natur specifikt riktar sig till 
kunden med ett tydligt konsumenttilltal, med det primära syftet att nå ut till en specifik 
modelläsare, dvs. ”den presupponerade läsaren” (Björkvall 2003:7). Faktum är att Kunden 
också förekommer i större utsträckning som tilltalad än som omtalad i just ”Buffé” (95 %), 
jämfört med i ”ICA tar ansvar” (79 %). Detta kan liknas vid reklamtext, där (bland annat) ett 
du-tilltal kan användas för att få läsaren att ”bli aktiv, medskapande och engagerad” (Korpus 
2008:181–184). Även om texterna i ”ICA tar ansvar” också kan beskrivas som 
konsumentriktade kan man tänka sig att de också riktar sig till anställda på Ica, på ett sätt som 
kundtidningen inte gör. Innehållsligt går texterna i ”Buffé” i första hand ut på att ge 
rekommendationer, tips och uppmaningar till kunden vad gäller hållbara och klimatsmarta 
val. Detta sker till stor del genom imperativ, där Kunden utgör förstadeltagaren. Texterna i 
”ICA tar ansvar” innehåller också rekommendationer, tips och uppmaningar till kunden, men 
till minst lika stor del, om inte större, går de ut på att beskriva Icas hållbarhetsarbete. 

Några av de vanligaste deltagarna för samtliga av de tre analyserade referenterna är aktör, 
upplevare, bärare och mål, vilket kan relateras till de vanligaste processtyperna som är 
materiella processer, relationella processer och, om än något färre, mentala processer. Dock 
skiljer sig fördelningen åt mellan de tre referenterna. Referenten Ica förekommer oftast, i 
fallande ordning sett till antal förekomster, som aktör, mål, bärare, utpekad, upplevare och 
talare. Kunden förekommer mest frekvent som aktör, upplevare, mål, fenomen och bärare. 
Kollektiv förekommer överlag betydligt mindre frekvent än de andra två referenterna, men 
framträder oftast i materialet som aktör, upplevare, bärare och utpekad. 

Vad gäller förstadeltagaren aktör i materiella processer är det referenten Ica som utgör 
den största andelen i ”ICA tar ansvar” med 41 % av det totala antalet aktörer (jfr Kunden: 30 
%). Det är i synnerhet fråga om Ica i den nära kategorin, vilket innebär att Ica som aktivt 
agerande part i första hand skrivs fram som en mänsklig referent. I ”Buffé” utgörs den största 
andelen aktörer däremot av Kunden, med 51 % (jfr Ica: 26 %), och då oftast som tilltalad. 
Återigen har detta troligtvis att göra med den stora andelen imperativsatser som förekommer 
särskilt mycket just i ”Buffé”. Även Kollektiv har deltagarrollen aktör, men endast i 15 % av 
det totala antalet aktörer i båda materialgrupperna sammantaget. I de materiella processer där 
Ica, Kunden och Kollektiv förekommer som aktörer skrivs de fram som ansvarstagande för en 
mer hållbar värld, som parter som fortfarande står inför ett val, eller som negativt påverkande 
av klimatet. Ica förekommer oftast som den ansvarstagande parten, medan Kunden oftast 
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skrivs fram som den som står inför ett val att börja agera mer miljösmart. Ibland skiftar fokus 
i framställningarna mellan Kunden och Kollektiv, mellan att framställa kunden som den 
klimatpåverkande parten, och att även inkludera Ica i det påverkande ledet. Oftast tycks det 
stora ansvaret dock läggas hos Kunden.  

Som förstadeltagaren upplevare i mentala processer är Kunden den vanligaste referenten 
med 54 % av det totala antalet upplevare i det sammantagna materialet (jfr Ica: 22 % och 
Kollektiv 25 %). Påpekas bör att Kunden förekommer både som upplevare och aktör främst i 
imperativa och infinita fraser. De mentala processer där Kunden är förstadeltagare har i första 
hand att göra med hänvisningar till att läsa vidare för mer information, på samma sätt som att 
merparten av de materiella processer där Kunden är aktör utgörs av uppmaningar från Icas 
håll att handla och agera klimatsmart. Ur ett interpersonellt hänseende skulle man således 
kunna säga att denna typ av mentala och materiella processer på något sätt ändå utgår från 
Ica, även om det är Kunden som är den underförstådda förstadeltagaren: det är Ica som vägle-
der genom uppmaningar och rekommendationer, eller genom att hjälpa kunden att göra något. 
Ica förekommer ganska sparsamt som upplevare i mentala processer, men i de fall det sker 
skrivs Ica fram som den självständigt tänkande och vetande parten, vilket alltså inte är fallet 
med upplevaren Kunden, som i stället skrivs fram som den som blir uppmanad att antingen 
läsa vidare, eller att tänka rätt. Detsamma gäller de materiella processerna. Även om Kunden 
står i fokus för skeendena i ”Buffé” (som innehåller fler imperativformer än ”ICA tar 
ansvar”), är det genom Ica som de uppmanas att agera. Man skulle kunna säga att ansvaret för 
att verka för en hållbar värld, i synnerhet i ”Buffé”, i större utsträckning läggs på kunden på 
uppmaning av Ica, och att Ica skrivs fram som den vägledande, auktoritativa och vetande, till 
största del redan agerande parten.  

Andradeltagaren mål i materiella processer utgörs i ”ICA tar ansvar” i första hand av Ica i 
den avlägsna kategorin, och i ”Buffé” av Kunden som omtalad. I de flesta fall är samma 
referent både första- och andradeltagare. Det rör sig om Icas hållbara utformning av produkter 
och mål, och om, återigen oftast genom uppmaningar och rekommendationer, kundens 
möjligheter att förbättra eller minska sin klimatpåverkan. Även när Kunden förekommer som 
andradeltagaren fenomen i mentala processer rör det sig om uppmaningar och 
rekommendationer till kunden att hålla koll på sin klimatpåverkan. 

I relationella attributiva och identifierande processer är det framför allt Ica som står som 
både förstadeltagaren bärare respektive förstadeltagaren utpekad, i båda materialgrupperna. 
Det rör sig i synnerhet om Ica i den avlägsna kategorin. Processerna kretsar främst kring hur 
Icas produkter eller verksamhet är beskaffade, eller att identifiera Icas mål och ambitioner. De 
relationella processer där Kunden i stället är bärare och utpekad är mer handlingsorienterade 
till sin natur och rör uppmaningar från Icas sida att vara mer miljösmart, och det genom att 
utföra en viss handling. När Kollektiv förekommer som bärare och utpekad, i ungefär lika 
liten utsträckning som Kunden, är det i synnerhet fråga om en kollektiv, gemensam påverkan 
på och ett gemensamt ansvar för miljön.  

En deltagarroll som bland de tre referenterna nästan uteslutande begränsas till Ica är ta-
lare i verbala processer. Det rör sig då i de flesta fallen om anställda på Ica i ledande position-
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er som uttalar sig om Icas hållbarhetsarbete och på vilka sätt de utgör en hållbar verksamhet. 
Poutanen (2018b) kallar den här typen av referenter för experter, och visar hur deras utsagor 
används i kundtidningar för att legitimera ekologisk produktion och konsumtion och för att 
auktorisera den egna verksamheten. På samma sätt kan den här typen av referent med tillhö-
rande utsagor i Icas hållbarhetsrelaterade texter tänkas används strategiskt för att ytterligare 
legitimera verksamheten som hållbar, och tillskriva Ica en auktoritativ, trovärdig roll som 
hållbar producent. 

Referenten Kollektiv har inte en lika betydelsebärande del som de andra två referenterna, 
men genom Kollektiv likställer sig Ica i typfallet med kunderna och samhället. Ica lägger i 
dessa fall ett lika stort ansvar på sig själva som på övriga samhällsmedborgare att agera för 
hållbarhet och att göra miljösmarta val. Vanligare förekommande är dock, som resultaten och 
analysen visar, en gränsdragning mellan Ica å ena sidan och Kunden å andra, där det i 
synnerhet är Ica som skrivs fram som den aktiva, ansvarstagande, handlingskraftiga, tänkande 
och vetande parten som till stor del redan drar sitt strå till stacken. Kunden skrivs fram som 
den som vägleds eller uppmanas till en mer hållbar livsstil, dvs. som någon som fortfarande 
står inför ett val – som Ica ska hjälpa till med. 

6.3 Inbäddade och implicita processer och deltagare 
Den ideationella analysen hittills har till största del berört kongruent och explicit uttryckta 
processer och deltagare. I detta avsnitt presenteras i stället processer och deltagare som 
uttrycks inkongruent på så sätt att deras betydelser är inbäddade och dolda eller implicita. Det 
rör sig mer specifikt om nominaliseringar i form av substantiveringen påverkan, självständig 
och i sammansättningarna klimatpåverkan och miljöpåverkan, samt icke-ergativa (materiella) 
processer och passiva satser. De två senare typerna av inbäddningar eller impliceringar ingår 
även i den transitiva process- och deltagaranalysen: alla icke-ergativa materiella processer och 
alla passiva satser har också annoterats utifrån de processtyper de utgör enligt transitivitets-
systemet. Nominaliseringarna har däremot räknats helt för sig, i och med att de utgör 
ideationella grammatiska metaforer med en betydligt högre grad av inbäddade betydelser, och 
därmed särskiljer sig från de andra varianterna. 

Hierarkiskt finns olika nivåer av inbäddningar. Nominaliseringar ligger högst, med i 
princip helt och hållet inbäddade processbetydelser och deltagare. Därefter kommer processer 
i icke-ergativa och passiva satser, som gömmer undan aktiva förstadeltagare. 
Processbetydelserna är däremot intakta. Nedanstående analys följer denna hierarkiska skala. 

6.3.1 Nominaliseringar 

Den vanligaste substantiveringen i materialet är (klimat-/miljö)påverkan. Substantiveringen 
påverkan förekommer 34 gånger i ”ICA tar ansvar” och 21 gånger i ”Buffé”. Totalt återfinns 
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55 förekomster. Av dessa utgörs 48 av sammansättningen klimatpåverkan, 3 stycken av 
miljöpåverkan och 4 stycken av bara påverkan.  

Främst förekommer påverkan i dess olika former som andradeltagare i processer med 
processkärnor som minimiera och minska. Förstadeltagare är då oftast antingen Ica 
(”Tillsammans med våra kunder ska vi minimera vår miljö- och klimatpåverkan”) eller 
Kunden (”Så kan du minska din klimatpåverkan”). Det är främst fråga om Ica i den nära 
kategorin och Kunden som tilltalad, den förra vanligare i ”ICA tar ansvar” och den senare 
vanligare i ”Buffé”. I två fall står Ica i den avlägsna kategorin som förstadeltagaren aktör, 
med (klimat-/miljö)påverkan som mål. Det rör sig då om processkärnan orsakar, som har mer 
negativa konnationer än de mer förändringsorienterade processkärnorna minimera och 
minska. Det innebär att i de satser som ger uttryck för en klimatpåverkan som någonting som 
ska förbättras är Ica i den nära, mänskliga kategorin närvarande. När det däremot talas mer 
explicit om en klimatpåverkan som någonting som någon faktiskt orsakat får Ica i den 
avlägsna kategorin, i form av verksamheten, agera förstadeltagare.  

Genom substantiveringen skrivs påverkan på klimatet fram som någonting som innehas 
snarare än någonting som görs (med undantagsfallen med processkärnan orsakar). Denna 
framställning av klimatpåverkan som någonting som innehas förstärks av possessiva prono-
men som vår eller din. Dessa pronomen specificerar visserligen att det rör sig om just Icas 
eller kundens, eller för den delen bådas, klimatpåverkan – men den aktiva, materiella process-
betydelsen är fortfarande inpackad och aktören förblir undangömd. Om substantiveringens 
betydelser i stället packas upp får vi en deltagare som aktivt påverkar klimatet.  

6.3.2 Ergativitet och passivitet 

Analysen av ergativa vs. icke-ergativa processer och aktiva vs. passiva satser tillämpas för att 
påvisa vilka processer som skrivs fram med aktiva förstadeltagare och vilka processer som 
snarare bara ”tycks hända”, som Sellgren (2011:57) beskriver det. Ergativitetsanalysen begränsas 
till materiella processer, eftersom det framför allt är i materiella processer som en åtskillnad i 
processer som handlingar å ena sidan och som händelser å andra blir relevant (se 4.2.2). I tabell 
16 nedan presenteras fördelningen av ergativa och icke-ergativa processer i materialet. 

Tabell 16 Ergativa och icke-ergativa materiella processer i ”ICA tar ansvar”, ”Buffé” och båda 
sammantaget, i antal och procent. 

       ICA tar ansvar       Buffé Båda 
Ergativ         386   93 % 206   92 % 592     93 % 
Icke-ergativ           29     7 %   17     8 %   46       7 % 
Totalt         415 100 % 223 100 % 638   100 % 

Som tabellen visar är andelen ergativa materiella processer i stor majoritet, med 93 % jämfört 
med 7 %. Det innebär att merparten av de materiella processerna utgör handlingar snarare än 
händelser. De händelser som förekommer utgör procentuellt en nästan exakt lika stor andel i 
båda materialgrupperna, med 7 % respektive 8 %. Man kan dock säga att de för den här 
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studien innehållsligt mest intressanta icke-ergativa processer framför allt återfinns i ”ICA tar 
ansvar”, då de som återfinns i ”Buffé” till största del handlar om att kunden ska få tips för att 
bli mer klimatsmarta. Det att bli klimatsmart skulle kunna tolkas som ett relativt abstrakt 
skeende – det saknar agent, och isolerat från sin kontext låter det som att blivandet ska ske 
utan vidare. Men i och med att det vanligen följs av framställningar med handfasta tips på hur 
skeendet ska uppstå genom konkreta handlingar blir abstraktionsgraden inte lika hög. 
Exempelvis åtföljs rubriken ”Bli klimatsmart på stranden” av konkreta tips som ”Ta cykeln”, 
”Ta med egna smörgåsar” och ”Välj gärna glass gjord på havre eller soja”. Samma tendens 
gäller följande icke-ergativa processer: 

(99) Stort tack! För att ni hjälpt oss att bli Sveriges grönaste varumärke! 
(100) ICA Gruppen har tagit beslut om att bli klimatneutralt till 2020. 

Även dessa till synes abstrakta processer utan agent följs av mer konkreta framställningar av 
hur blivandet har uppstått eller ska uppstå genom faktisk handling.  

Några icke-ergativa processer beskriver en negativ påverkan på miljön, som i exempel 
(101)–(103) nedan. 

(101) Det betyder att utöver vår klimatpåverkan från egen drift tar vi också ansvar för den klimatpåverkan som 
uppstår i produktionen av de varor butikerna säljer. 

(102) Var fjärde matkasse som bärs hem hamnar i soporna. Det gynnar vare sig plånboken eller miljön, särskilt 
inte med tanke på all den energi som använts för att tillverka maten. 

(103) Svenska hushåll köper mer livsmedel än de konsumerar – 905 000 ton matavfall åker rätt ner i soporna 
varje år. 

I exempel (101) rör det sig om en klimatpåverkan som uppstår. Klimatpåverkan utgör 
medium och skrivs fram som något som sker utan en aktiv agent som står för att skeendet 
äger rum. Att det dessutom rör sig om en substantivering ökar abstraktionsgraden ytterligare i 
och med att det även där försvinner en aktiv förstadeltagare. Det är först i omständigheten, där 
det indikeras att det är i produktionen av de varor butikerna säljer, som en agent kan 
återfinnas. Exempel (102) och (103) beskriver hur matkassar och matavfall hamnar eller åker 
ner i soporna, som av sig självt, också utan aktiv och ansvarig agent.  

Fördelningen av aktiva och passiva satser är likvärdig med fördelningen av ergativa och 
icke-ergativa processer sett till det sammantagna materialet, där 93 % av det totala antalet 
processer utgörs av aktiva satser, och 7 % av passiva satser. Se tabell 17 nedan för en översikt. 

Tabell 17 Aktiva och passiva satser i ”ICA tar ansvar”, ”Buffé” och båda sammantaget, i antal och 
procent. 

  ICA tar ansvar       Buffé        Båda 
Aktiv    628    90 % 355     97 %  983       93 % 
Passiv      67    10 %   11       3 %    78        7 % 
Totalt    695  100 % 366   100 % 1061    100 % 
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Antalet passiva satser är påtagligt fler i ”ICA tar ansvar” jämfört med ”Buffé”, som endast 
innehåller 11 passiva satser, vilket motsvarar 3 %. Av de totala 78 passivsatserna är 71 
stycken materiella. I texterna i ”Buffé” minskar passiverna samtidigt som de innehåller en 
större del imperativer. Det tycks med andra ord vara så att kundtidningen överlag har ett mer 
direkt och rakt tilltal. Även Lassus (2010:136) visar hur andelen passiva huvudsatser minskar 
i samband med att läsartilltal med du införs.  

Vid flera av de passiva satserna framkommer det av kontexten vilken förstadeltagare det 
är fråga om, även den inte uttrycks explicit. De typer av passiv som används i instruktioner 
(t.ex. ”Kartongen sorteras som papper”) kan man tänka sig riktar sig till Kunden eller 
Kollektiv. Även i exempel (104) och (105) nedan tydliggör kontexten vilken referent det rör 
sig om, nämligen Ica.  

(104) ICAs krossade tomater och bönor har också klätts i en mer miljövänlig kostym – den tidigare 
konservburken har ersatts av en kompakt tetra som är enkel att öppna, stapla och återvinna. 

(105) Alla fiskar som säljs inom ICAs egna varumärken är märkta enligt WWFs fiskguide. 

Exempel (104) och (105) ovan handlar om produkter som Ica säljer och hanterar på ett visst 
sätt. Man kan tänka sig att användningen av passiv i dessa fall har att göra med stilistiska val 
av skribenten att variera den textuella framställningen. Den typen av passiv är inte vidare 
analytiskt intressant för den här studien. Desto mer intressanta är följande exempel, där passiv 
används i processer som beskriver en negativ miljöpåverkan på något sätt:  

(106) Vi nöjer oss sällan med mindre – med följden att det i Sverige slängs cirka 1,9 miljoner ton mat, varje år. 
(107) Frukt och grönt slängs mest. Butiker och hushåll väljer bort varor som inte ser perfekta ut, men ungefär 

hälften av soporna är egentligen fullt ätbara livsmedel. Hur kunde det bli så här? 
(108) Totalt slängs årligen 1 915 150 ton matavfall i Sverige. Hushåll: 905 000 ton, livsmedelsindustrin: 601 

000 ton, storkök och restauranger: 298 900 ton, grossister och butiker: 110 250 ton 
(109) Att helt eliminera klimatpåverkan från kassarna är dock inte möjligt i nuläget, därför tog vi under 2017 

beslutet att klimatkompensera de återstående koldioxidutsläpp som orsakas vid produktion och transport. 
(110) – Mängden avfall i Sverige ökar med tre till fyra procent per år. Om vi inte gör något åt det så kommer 

avfallet att fördubblas till år 2030, förklarar Sanna Due vid Naturvårdsverket 

I exempel (106)–(108) ovan står processkärnan slänga i passiv. Det rör sig om mat som 
slängs, vilket ur hållbarhetssynpunkt är entydigt negativt. Visst kan man med hjälp av 
kontexten anta att samtliga dessa exempel har Kollektiv som förstadeltagaren aktör, att det är 
folk i allmänhet som står för slängandet, men det faktum att aktören i och med passivformen 
döljs har också betydelse, och blir särskilt intressant just i dessa fall. Det innebär för 
framställningen av hållbarhet att ett agerande som får negativa konsekvenser på miljön skrivs 
fram som någonting som bara tycks ske, och det faktum att det är någon som står bakom 
handlingen tonas ned. I exempel (107) återfinns dessutom den icke-ergativa processkärnan bli 
i den sista meningen (Hur kunde det bli så här?), som ytterligare förstärker denna agentlösa, 
passiva framställning av slängandet av matavfall.   
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I (109)–(110) rör det sig om koldioxidutsläpp som orsakas och avfall som fördubblas. 
Inte heller i dessa exempel återfinns en explicit uttryckt aktör, utan den ansvariga parten döljs 
i och med passivformerna. Orsakandet av koldioxidutsläpp och fördubblingen av avfall skrivs 
fram som någonting som bara sker, liksom av sig självt. I (110) återfinns dessutom den icke-
ergativa processen ökar. Medium är mängden avfall, men processen saknar ansvarig agent. 
I (111)–(113) illustreras fler liknande exempel: 

(111) – Om matavfallet i Sverige minskas med 20 procent från 2010 till 2015, innebär det en besparing på 18 
till 28 miljarder kronor, avslutar Sanna Due. 

(112) Genom att använda en plastbärkasse fyra gånger istället för en gång minskas utsläppen av växthusgaser 
med mer än ett kg. 

(113) Vi är medvetna om att plast är ett stort miljöproblem om det inte hanteras på rätt sätt, men likaså är 
matsvinnet. 

Dessa exempel är mer lösningsorienterade än föregående exempel och påtalar att matavfallet, 
utsläppen och plastanvändningen måste minskas eller hanteras. Det skrivs dock inte explicit 
fram vem som ska stå för minskandet av avfall (111) och utsläpp (112), eller vem som ska 
hantera plastproblemet (113).  

6.3.3 Sammanfattning och analys 

Analysen av inbäddade och implicita processbetydelser och deltagare har skett på olika 
hierarkiska nivåer. Till att börja med har nominaliseringar undersökts i form av substantive-
ringen (klimat-/miljö)påverkan, som bäddar in den materiella processbetydelsen påverka, och 
gömmer undan en aktiv förstadeltagare, dvs. den som faktiskt påverkar klimatet. När det är 
fråga om en klimatpåverkan framkommer det av kontexten att det rör sig om en negativ 
påverkan, eftersom substantiveringen i synnerhet förekommer i processer med minimera eller 
minska som processkärnor. Klimatpåverkan skrivs således fram som någonting som bör 
minskas. Förstadeltagare är i första hand Ica i den nära kategorin eller Kunden som tilltalad, 
vilket innebär att det främst är dessa två referenter som skrivs fram som de som ska minska 
den negativa klimatpåverkan. Även om det genom possessiva pronomen framkommer att det 
är den egna klimatpåverkan som ska minskas (vår klimatpåverkan; din klimatpåverkan) så 
skrivs det som nämnt inte explicit fram vem det är som faktiskt står för den negativa 
påverkan. Påverkan konstrueras i stället snarare som någonting som innehas, än som något 
som någon orsakar – förutom i två undantagsfall, där processkärnan orsakar tydliggör att det 
finns en ansvarig aktör bakom påverkan. I dessa två fall står i stället Ica i den avlägsna 
kategorin i form av verksamheten som aktör.  

Vidare har processer som utgörs av icke-ergativa och passiva satser undersökts. 
Ergativitet har endast undersökts i materiella processer, eftersom skillnaden mellan 
handlingar och händelser är tydligast där. Även passivsatserna i materialet är främst 
materiella. Andelen icke-ergativa processer är 7 % av det totala antalet materiella processer, 
och andelen passiv är 7 % av det totala antalet processer. Detta innebär att de materiella 
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processer som förekommer främst utgörs av handlingar, snarare än händelser, och att 
materialet består av merparten aktiva processer. De icke-ergativa och passiva satser som 
förekommer bidrar dock med en viss abstraktionsgrad på texterna, i och med att aktiva 
förstadeltagare försvinner och att processbetydelser skrivs fram som något som bara sker. 
Icke-ergativa och passiva satser förekommer vanligen i stycken om matavfall som slängs eller 
hamnar i soporna, utsläpp som ska minskas och klimatpåverkan som uppstår. Användandet 
av passiv form har beskrivits som ett komplement till användandet av grammatiska metaforer, 
då de också ger uttryck för händelser som bara tycks hända utan någon ansvarig, mänsklig 
agent (Veel 1998; Sellgren 2011). Jag menar vidare att även användandet av icke-ergativa 
satser på samma sätt kompletterar användandet av grammatiska metaforer.  

Vad gäller såväl substantiveringarna som flera av processerna i de icke-ergativa och 
passiva satserna verkar de användas där det talas om en negativ påverkan på miljön. Detta 
innebär att många processbetydelser som ger uttryck för just en negativ påverkan på klimatet 
tycks packas in på något sätt. Vidare innebär det att aktiva förstadeltagare i negativa processer 
ofta inte heller uttrycks explicit utan snarare döljs eller impliceras. Det skrivs i typfallen inte 
explicit fram vem som t.ex. står för den negativa klimatpåverkan eller vem som slänger 
matavfall. Det finns en avsaknad av mänskliga deltagare ansvariga för dessa negativa 
processer. I kontrast står de passager där det snarare talas om en positiv förändring, där 
mänskliga aktörer i stället är desto mer synliga. Detta kan liknas vid hur miljöproblem skrivs 
fram i lärobokstexter, där mänskliga deltagare osynliggörs genom användningen av 
nominaliseringar och passiv (Sellgren 2011). Även Nord (2017) har visat på liknande resultat 
i sin textanalys av broschyrer om miljömärkt textil, och menar att en förklaring kan vara att vi 
som läsare ”är benägna att värja oss mot eländesbeskrivningar” och att ”en viss subtilitet och 
distans från allt som ser ut som elände [nog är] önskvärd” just därav (s. 160). 

Detta betyder inte att endast processbetydelser som ger uttryck för en negativ påverkan 
packas in. Det finns även andra, mer neutrala, inbäddade processer i materialet, men då dessa 
inte är av främsta intresse för studiens syfte kommenteras de inte vidare här. Det bör också 
tilläggas att antalet förekomster av samtliga dessa typer av inbäddade processbetydelser och 
deltagare, i synnerhet icke-ergativa processer, är relativt litet, vilket innebär att analysen 
endast kan påvisa tendenser och möjliga förklaringar, och alltså inga definitiva antaganden. 

7 Sammanfattande diskussion  

Denna studie syftar primärt till att undersöka hur Ica diskursivt konstruerar och upprätthåller 
hållbarhet i sin externa webbkommunikation, och vilka roller Ica och deras kunder tillskrivs i 
relation till hållbarhet. Detta med ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och 
huvudsakligen den systemisk-funktionella grammatiken som teoretisk (och metodologisk) 
utgångspunkt, kombinerat med diskursanalytisk teori och teorier om den moderna 
samhällsordningen, som karaktäriseras av en ökad individualisering och kommersialisering på 
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flera samhälleliga nivåer. I denna samhällsordning utgör identitet och varumärke två särskilt 
viktiga fenomen, som kan ses som underordnade ekonomiska eller kapitalistiska strukturer. 
Ett grundantagande utifrån dessa teoretiska perspektiv är att identitetsskapande hos individer i 
dag till stor del sker genom konsumtion, och att företags varumärkesbyggande i och med det 
allt mer bygger på värderingar och moral för att nå in till individers emotionella kärnor.   

En metodkombination i form av en tematisk analys och en systemisk-funktionell 
ideationell analys har visat sig vara lämplig i det att den tar fasta på både mer övergripande 
innehållsliga mönster i texterna och mer detaljerade språkliga mekanismer, som tillsammans 
bidrar till den diskursiva konstruktionen av hållbarhet. Att närma sig materialet från två håll 
på det sättet, också med både kvalitativa och kvantitativa analysverktyg, bidrar till en bredare 
förståelse av resultaten. I det följande sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten, 
med återkoppling till frågeställningarna och de teoretiska utgångspunkterna. 

Den tematiska analysen bidrar till att besvara frågan: vilka teman kan urskiljas och vad 
innebär de för konstruktionen av hållbarhet? Analysen visar tre särskilt framträdande 
kategorier av teman både på makro- och mikronivå, nämligen ansvar, hållbar verksamhet och 
klimatsmarta tips. I stort är texterna monotematiska: de följer ett tydligt innehållsmönster 
utifrån dessa tre teman. Det förekommer dock ytterligare en kategori av teman som 
sammanfattats som klimatproblem, som är mer negativt kodade än de övriga. När sådana 
teman förekommer som mikroteman är det ofta i inledande stycken, som åtföljs av 
mikroteman från någon av de andra kategorierna. Dessa negativt kodade teman framträder 
mer sällan än de andra. Snarare än att utgöra en del av den huvudsakliga diskursen verkar 
klimatproblem i första hand utgöra en underförstådd premiss som möjliggör och legitimerar 
de mer förändringsorienterade och positivt kodade – och betydligt vanligare – temana. I 
vilken utsträckning de olika temana framträder i texterna är således betydande för den 
diskursiva konstruktionen av hållbarhet, som enligt dessa resultat kan avläsas som mer 
förändringsorienterad än negativt kodad. 

Den ideationella analysen består av en processanalys, en deltagaranalys med fokus på 
referenterna Ica, Kunden och Kollektiv, och en analys av inbäddade processbetydelser och 
deltagare. Processanalysen besvarar först och främst frågan: vilka processer kan urskiljas i 
konstruktionen av hållbarhet och vilka perspektiv skapas genom dem? Deltagaranalysen och 
analysen av inbäddade betydelser besvarar frågan: vilka deltagare kan urskiljas och vilka av 
dem framställs som centrala, drivande och/eller ansvariga för de skeenden som beskrivs?  

Icas hållbarhetsrelaterade texter domineras av i första hand materiella processer (61 %), 
och i andra hand relationella processer (27 %). De mentala och verbala processer som före-
kommer är i stor utsträckning handlingsorienterade, och ligger således nära materiella 
processbetydelser. Det innebär att hållbarhet främst skrivs fram som någonting dynamiskt och 
pågående, som någonting som görs eller bör göras. De näst vanligaste processtyperna, de 
relationella, bidrar i stället med ett statiskt, deskriptivt perspektiv, i synnerhet med beskriv-
ningar av på vilka sätt Ica är eller har ambitionen att vara en hållbar verksamhet. Relationella 
processer tenderar att bidra till en högre abstraktionsgrad på texterna, i det att de till stor del 
ger uttryck för ett varande eller havande snarare än konkreta skeenden. Det förekommer dock 



 66 

även materiella processer med en relativt hög abstraktionsgrad, där processkärnorna ger 
uttryck för ett odefinierat görande (t.ex. ”vi arbetar för att göra människors dag lite enklare”), 
snarare än tydliga, specifika aktiviteter (t.ex. ”För att minska energianvändningen byts 
belysning i butikerna ut”). Detta att tala i positiva, men ganska svepande ordalag om den egna 
verksamheten verkar vara en vanligt förekommande tendens i värderingsbaserad 
marknadskommunikation. Bland annat Rahm, Skärlund & Svensson (2019) och Ledin & 
Machin (2019a; 2019b) har visat hur företag tillämpar positiva värdeord eller framställningar 
utan att för den sakens skull konkretisera på vilket sätt verksamheten lever upp till dem. En 
skillnad i Icas hållbarhetstexter tycks dock vara en övergripande tendens att sådana mer 
allmänna passager, som utgörs av en större mängd beskrivningar av sakförhållanden genom 
relationella processer, eller av materiella processer som fokuserar ett odefinierat görande, 
förefaller användas som inspirerande inledningar som sedan följs av mer konkreta 
framställningar med tydliga exempel på hur de faktiskt arbetar för och utgör en hållbar 
verksamhet. En liknande tendens framgår även av den tematiska analysen, där makroteman 
både på text- och avsnittsnivå vanligen är mer allmänna än deras efterföljande mikroteman.  

Deltagaranalysen visar att de vanligaste förstadeltagarna, dvs. de mest centrala deltagarna 
i materialet, är Ica och Kunden. De konstrueras dock på olika sätt och tillskrivs därmed olika 
betydelser och roller. Sammanfattat skrivs Ica fram som den agerande, tänkande och vetande 
parten som redan tar sitt ansvar för hållbarhet, och Kunden som den som fortfarande står inför 
ett val och som, av Ica, vägleds och uppmanas till ett mer hållbart agerande och tänkande.  

I mentala processer som ger uttryck för subjektiva, inre upplevelser är det i första hand 
Icas inre tankar som beskrivs. Icas subjektiva värderingar och åsikter skrivs ibland också fram 
som konstateranden genom så kallade objektiva modalitetsmetaforer i relationella processer 
(t.ex. ”Det är med andra ord inte hållbart att vi fortsätter konsumera påsar i den takt vi gör 
idag”), och vidare genom utsagor i verbala processer, där anställda i ledande positioner på Ica 
utgör talare. Genom denna typ av processer och deltagare tillskrivs Ica en auktoritativ roll. Att 
låta den egna verksamheten framträda i rollen som auktoritativ och trovärdig ”expert” är en 
vanlig strategi för att kommunikativt legitimera sin verksamhet som exempelvis hållbar eller 
ansvarstagande (se t.ex. Poutanen 2018a, 2018b och Fuoli 2012). 

I materiella processer utgör Ica i första hand den part som agerar för ett hållbart samhälle, 
medan Kunden skrivs fram som den som fortfararande står inför ett val att agera. Detta i och 
med att Kunden oftast utgör aktör i imperativsatser, där också Ica kan sägas vara närvarande 
som den som uppmanar till handling. Med andra ord läggs det stora ansvaret för en hållbar 
samtid och framtid framför allt på Kunden. Nord (2017:161) menar att ”ett vanligt sätt att tala 
om hur man ska möta problemen med hållbar utveckling i dag är att betona individens 
möjligheter och lägga mycket av ansvaret för den hållbara utvecklingen hos enskilda hushåll” 
och att ”till detta sätt att argumentera hör att möjligheterna att påverka betonas starkt”. Det 
ansvarstagande eller agerande som kunden uppmanas till i texterna ska i stor utsträckning ske 
genom hållbara val i butiken, dvs. genom konsumtion av varor. Här är ett direkt du-tilltal 
särskilt framträdande, vilket skapar en mer personlig relation mellan avsändaren av texten och 
dess mottagare (jfr Korpus 2008; Lassus 2010) – samtidigt som Ica behåller sin auktoritativa 



 67 

roll som den uppmanande parten. Detta kan liknas vid reklamspråk, där ett direkt tilltal 
genom både uppmaningar och ett du å ena sidan och ett vi å andra, ”utgör en del av annonsers 
språkliga sätt att övertala” (Korpus 2008:184). 

Referenten Kollektiv utgör inte en lika stor del av materialet, men visar också exempel på 
den kommunikativa strategin att som avsändare skapa närmare band till mottagarna. Genom 
användningen av ett inkluderande vi likställer sig nämligen Ica med kunderna och skapar så 
ett personligare band och en känsla av att alla sitter i samma båt, och utifrån samma 
förutsättningar har samma möjligheter att skapa förändring (jfr Helgesson 2017:123). Dessa 
sätt att skriva fram referenterna Kunden och Kollektiv på genom ett mer direkt och personligt 
tilltal, med uppmaningar till socialt ansvar på individnivå, och inte sällan genom konsumtion 
av varor, kan relateras till det som bl.a. Ledin & Machin (2019a:1) benämner som emotionell 
kapitalism, ”where consumers can align with political issues through acts of shopping”. 
Vidare kan det relateras till den individualisering och kommersialisering som karaktäriserar 
dagens samhällsordning och marknadskommunikation, ibland kallad den nya ekonomin, där 
individens förändringskraft betonas, och där identitet och varumärke närmar sig varandra. 
Individualiseringen och kommersialiseringen innebär också att det inte längre går att dra lika 
tydliga gränser mellan det privata och det offentliga, och inte heller mellan marknadsförande, 
säljande budskap och redaktionella, känslomässiga eller för den delen politiska budskap (t.ex. 
Medina 2013; Mukherjee & Banet-Weiser 2012; Rehnberg 2014; Björkvall 2016; Poutanen 
2018a; 2018b). Ledin & Machin (2019b:32) beskriver detta i följande termer: 

Traditionellt är vi vana att skilja sak och person, förnuft och känsla, privat och offentligt, vare 
sig det gäller att delta i demokratiska val eller köpa något vi behöver. Men i dag är det 
ekonomiska, inklusive vår matkonsumtion, och det emotionella, inklusive våra privata och 
intima band till varandra, sammanflätade. 

Även Icas sätt att kommunicera kan naturligtvis antas påverkas av och vara tätt förbundna 
med marknadsekonomiska drivkrafter, och det blir särskilt påfallande i just den typen av 
materiella imperativa processer som beskrivs ovan, där kunden uppmanas att agera hållbart, 
och på så sätt bli en god medborgare, genom sin matkonsumtion. I och med att uppmaningar 
till konsumtion här så att säga sker ”via” uppmaningar till en hållbar livsstil blir gränserna för 
vad som är säljande budskap och vad som är emotionella eller politiska budskap suddigare.  

Ytterligare ett viktigt resultat, som framgår av analysen av inbäddade och implicita 
betydelser, är att flera negativt kodade processer tenderar att impliceras eller bäddas in på olika 
sätt. Detta sker genom icke-ergativa materiella processer (t.ex. ”905 000 ton matavfall åker rätt 
ner i soporna”) och passivkonstruktioner (t.ex. ”Frukt och grönt slängs mest”), där aktiva 
förstadeltagare utlämnas. Vidare sker det genom nominaliseringen (miljö-/klimat)påverkan, där 
den som är ansvarig för den negativa påverkan försvinner och den aktiva materiella betydelsen i 
processen påverka bäddas in och skrivs fram som något som innehas snarare än något som 
någon faktiskt orsakar. I de enstaka fall nominaliseringen förekommer tillsammans med 
processen orsakar, som tydligare indikerar en ansvarig deltagare, är det Ica i den avlägsna 
kategorin (verksamheten) som utgör förstadeltagaren. Medan mänskliga aktörer i negativa 
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processer tenderar att försvinna genom inbäddningar, är de desto tydligare framträdande i den 
dominerande mer positiva förändringsdiskursen. Denna typ av inbäddningar av negativt kodade 
betydelser tyder på att ett större fokus i Icas hållbarhetstexter ligger på agerande, an-
svarstagande och förändring, snarare än på de problem som kan sägas är grunden till behovet av 
denna förändring. Dessa resultat kan relateras till den tematiska analysen, av vilken det framgår 
att negativt kodade teman förekommer i mycket låg utsträckning, och att klimatproblem i första 
hand tycks utgöra en underförstådd premiss som inte kräver någon vidare fördjupning.  

Så, vilka slutsatser kan då dras om den diskursiva konstruktionen av hållbarhet i Icas ex-
terna kommunikation? Genom teman och processer konstrueras ett tydligt innehållsmönster 
som i första hand fokuserar positiva och förändringsorienterade diskurser kring ansvarsta-
gande, en hållbar verksamhet och klimatsmarta tips. I dessa diskurser framträder i första hand 
Ica som den redan ansvarstagande och vetande parten, och Kunden som individen med möj-
ligheten att agera och förändra. I viss mån framträder även referenten Kollektiv, genom vilken 
Ica skrivs fram som en jämlike till kunderna. Betydligt mindre utrymme lämnas åt negativa 
diskurser kring klimatproblem, som genom olika grader av inbäddningar i stället förefaller 
hamna i periferin för de förändringsorienterade diskurserna, eller får utgöra ett underförstått 
antagande som står till grund för behovet av förändring.  

Vilken bild av världen skapas genom denna diskursiva konstruktion av hållbarhet i Icas 
externa kommunikation? Vad kan den säga om och vad har den för betydelse för samtiden? 
Till att börja med kan texterna ses som en återspegling av samhället som det ser ut just nu, där 
de rådande klimatförändringarna har lett till en ökad medvetenhet hos både privatpersoner och 
företag, vilket bidrar till en högre benägenhet att tala om och agera för en hållbar värld. Det är 
i stort en hoppfull framtidsbild som skrivs fram i Icas externa kommunikation, där hållbarhet 
framställs som något pågående, något föränderligt, med en stark betoning på individens kraft 
att påverka. Men resultaten och deras betydelse för den samhälleliga kontexten kan tolkas på 
olika sätt beroende på med vilken blick man ser på dem.  

Utifrån ett positivt diskursanalytiskt synsätt kan Icas hållbarhetsrelaterade texter ses som 
goda exempel på hur företag i sin kommunikation utåt kan uppmana till agerande för ett mer 
hållbart samhälle. Som Arran Stibbe (2017:2) menar är det nödvändigt att tillämpa 
diskursanalytiska redskap för att ”search for positive new discourses to live by that work 
better in the conditions of the world we face than the dominant discourses of an unsustainable 
civilization”, dvs. diskurser som förespråkar “wellbeing rather than growth, and respecting 
rather than conquering nature.” Ica visar i sina hållbarhetstexter flera tydliga exempel på hur 
de aktivt arbetar för en mer hållbar verksamhet, och i förlängningen ett mer hållbart samhälle, 
vilket kan tänkas utgöra en sådan typ av positiv diskurs som Stibbe beskriver i termer av 
”being more rather than having more” (s. 2). Som resultaten visar förekommer endast två fall 
av teman med fokus på ekonomiska aspekter av hållbarhet, dessutom på mikronivå, varav 
endast ett har att göra med den egna verksamhetens lönsamhet (medan det andra betonar 
samhällsekonomisk gynnsamhet). Det skulle kunna tala för att dessa ekonomiska aspekter ses 
som, eller åtminstone skrivs fram som, sekundära – i rampljuset står i stället de moraliska 
aspekterna av att ta ansvar för en hållbar värld.  
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Också de många uppmaningarna till ett hållbart agerande skulle kunna utgöra exempel på 
en positiv, förebildlig diskurs som kan tänkas ha det primära syftet att påverka och inspirera 
mottagarna till att ta ställning och förändra beteenden till en mer hållbar livsstil, för att i läng-
den bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Cornelissen (2014:246) talar dock 
om att en rekommenderad kommunikativ strategi för företag är att på ett objektivt sätt infor-
mera om sitt hållbarhetsarbete, utan att nödvändigtvis ha en bakomliggande övertalande av-
sikt. Paradoxen i att som företag lyfta fram någonting samhälleligt viktigt men samtidigt 
oundvikligen vara en del av en kapitalistisk struktur och beroende av ekonomisk gynnsamhet, 
som uppnås via marknadsföring och kunders konsumtion av varor, går heller inte att förbise. 
Med detta i åtanke blir det tydligt att det också krävs en mer kritisk blick på resultaten och 
den här typen av marknadskommunikativa tillämpning av en hållbarhetsdiskurs, vilken till 
viss del redan genomsyrar diskussionen ovan. Här kan det vara relevant med en påminnelse 
om att också den positiva diskursanalysen är en typ av kritisk diskursanalys, men som går ut 
på att utvärdera förebildliga texter snarare än att blottlägga problematiska aspekter och even-
tuella dolda förutsättningar. Med en kritisk blick åsyftas här det senare sättet att analysera 
texter. Med denna typ av kritiska synsätt kan resultaten tänkas utgöra exempel på den kom-
modifiering av diskurser som innebär att diskurser utformas och förändras för att gynna före-
tag på marknaden, och på så sätt kan ses som påverkade av ekonomiska diskurser (Fairclough 
1992). Det är förmodligen ingen slump att Ica skrivs fram som ansvarstagande, auktoritativa, 
tänkande och vetande, för att inge trovärdighet och legitimitet – samtidigt som de knyter ett 
personligt band till konsumenten med förtroliga tips och vägledningar genom ett direkt kund-
tilltal, och genom att i stor mån själva framträda som en mänsklig deltagare, genom t.ex. pro-
nomenet vi eller verksamhetsnamnet ICA. Även om det naturligtvis kan ligga i Icas verkliga 
intressen att utforma en så hållbar verksamhet som möjligt för att minska utsläppen och i 
största möjliga mån bidra till att motverka klimatförändringarna, är det troligen också så att de 
väljer att konstruera hållbarhet i sin externa kommunikation på det sätt de gör för den ekono-
miska vinningens skull, och för att fortsätta vara förstahandsvalet på marknaden – eftersom 
det ligger i den moderna, medvetna konsumentens intressen att välja varumärke utifrån det 
som är, eller förefaller vara, det mest hållbara, för att genom sina konsumtionsval också legi-
timera (och gentemot andra positionera) sig själv som en hållbar, ansvarstagande individ.   

Det faktum att klimatförändringar och klimathot förblir relativt odefinierade, och i första 
hand skrivs fram som företeelser som sker som av sig självt, med en generell avsaknad av 
ansvariga mänskliga deltagare, är förmodligen inte heller någon slump. Det kan visserligen 
tänkas ganska naturligt ur strategisk synpunkt att i konsumentriktad kommunikation inte i 
första hand måla upp en mörk verklighetsbild utan att också, och i synnerhet, inge hopp om 
möjligheterna att vara med och bidra till en bättre framtid (se Nord 2017). Men vad har det för 
betydelse för mottagarnas förståelse av aktuella klimatproblem? Inbäddningar såsom nomina-
liseringar kan associeras till ”prestige discourses of power and authority” (Halliday & 
Matthiessen 2014:713). Detta i och med att de kan ses som mer komplexa än sina kongruenta 
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motsvarigheter och på så sätt kräver mer av mottagarna: ”the metaphorical mode also11 denies 
access to significant aspects of the potential that is associated with the congruent mode: there 
is a loss of ideational meaning” (a.a.:715). Även Sellgren (2011) påpekar att framställningar 
som präglas av en mängd inbäddningar och inkongruent uttryckta betydelser kan antas kräva 
mer av sina läsare, eftersom ”det som uttrycks uppfattas som fastslaget, etablerat och inte 
längre föränderligt och förhandlingsbart” (s. 60). På så sätt kan det tänkas att Icas sätt att 
bädda in diskurser om klimatproblem gör att dessa hamnar ett steg längre bort i folks med-
vetande – de blir inte lika tillgängliga och därmed lättare att tänka bort, eller åtminstone inte 
reflektera vidare kring.   

7.1 Framtida forskning 
Under analysens gång har de två materialgrupperna ”ICA tar ansvar” och ”Buffé” hållits isär 
för att undvika en eventuell påverkan på resultaten, om några påfallande skillnader skulle visa 
sig träda fram. Den största skillnaden som framstått är att referenten Kunden framträder i 
större utsträckning än referenten Ica i texterna från ”Buffé”, som ett resultat av att de texterna 
består av betydligt fler processer i imperativ. I ”Buffé” ligger det innehållsligt ett större fokus 
på att ge klimatsmarta tips till kunden, än på att beskriva den egna verksamhetens hållbarhets-
arbete. Att kundtidningstext har ett särskilt tydligt kundtilltal är inte så förvånande, men skill-
naderna kan indikera en intressant utgångspunkt för framtida forskning. Även om också 
materialgruppen ”ICA tar ansvar” är att betrakta som extern och konsumentriktad, kan den ses 
som mer intern än ”Buffé” i det att texterna som publiceras där kan tänkas också rikta sig till 
anställda på Ica, på ett sätt som ”Buffé” inte gör. Det vore intressant att dra detta till sin spets 
ytterligare och undersöka hur övergripande hållbarhetsvärderingar som skrivs fram i helt eller 
i första hand internt riktad företagskommunikation, t.ex. hållbarhetspolicys, sedan kommuni-
ceras ut i t.ex. reklamannonser. Annonser utgör ett intressant analysobjekt också i det att det 
kommunikativa utrymmet är begränsat, jämfört med föreliggande studies material. 

Ett annat intressant perspektiv vore en diakron jämförelse av hur hållbarhetsdiskursen i 
konsumentriktad företagskommunikation förändrats över tid. Vidare skulle de resultat som 
Icas hållbarhetstexter uppvisar kunna jämföras med hur andra livsmedelskedjor, eller för den 
delen andra typer av företag som traditionellt inte i första hand förknippas med hållbarhet 
(t.ex. flygbolag), tillämpar hållbarhet som strategisk kommunikativ resurs. Finns några skill-
nader och kan de relateras till företagens framgång på marknaden? Att företag tillämpar 
hållbarhet i sin kommunikation behöver inte nödvändigtvis betyda att de faktiskt utgör 
hållbara verksamheter: ”Studies that scrutinize the integration of CSR [Corporate Social 
Responsibility] into business practices show that whilst many large organizations 
communicate quite extensively about their CSR, the actual implementation of CSR in their 
organization often lags behind” (Cornelissen 2014:245). Huruvida Ica faktiskt lever upp till 

 
11 ”Also” refererar här till det faktum att ideationella grammatiska metaforer inte bara innebär att ideationella 
betydelser går förlorade, utan också möjliggör fler sätt att förmedla betydelse.  
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sina kommunicerade hållbarhetslöften kring den egna verksamheten kan dock inte en sådan 
här studie besvara. För att lyfta blicken från enbart det språkvetenskapliga fältet skulle det 
därför vara intressant med en kombinerad studie av företags diskursiva konstruktion av 
hållbarhet och deras faktiska hållbarhetsarbete.  

Ett av den här studiens viktigaste resultat är tendensen att diskurser om en negativ påverkan 
på miljön vanligen tycks bäddas in, eller framträda i periferin för den huvudsakligen positivt och 
förändringsorienterat kodade diskursen. Även Sellgren (2011) och Nord (2017) har pekat på 
liknande tendenser, men utifrån mer begränsade material. I och med att hållbarhet utgör en 
vanlig utgångspunkt i företags konsumentriktade kommunikation i dag tror jag att en fördjupning 
i vilken roll dessa negativa diskurser om klimatproblem har, och hur de skrivs fram, är viktig.  

Även om jag som nämnt anser att det är nödvändigt med ett kritiskt perspektiv på hur 
hållbarhetsdiskursen tillämpas strategiskt i dagens marknadskommunikation, och på vad det 
har för betydelse för vår förståelse av aktuella klimatproblem och vår roll i dem, håller jag 
med t.ex. James Martin (2004), Arran Stibbe (2017) och Anna Vogel (2019) om att det också 
finns ett behov av att lyfta och granska exempel på lyckade, förebildliga texter att inspireras 
av. Därför kunde en positiv diskursanalys  på konstruktionen av hållbarhet, fri från 
bakomliggande marknadsekonomiska förhållanden, vara av intresse. 

7.2 Avslutande ord 
I skrivande stund är hållbarhet inom den svenska språkvetenskapen ett forskningsfält under 
utveckling, varför det gör det till ett särskilt intressant och relevant område att närma sig. 
Denna studie bidrar till utvecklingen av detta aktuella forskningsområde, med en ökad 
förståelse för hur hållbarhet som diskursiv praktik kan konstrueras och upprätthållas genom 
språkliga verktyg på flera nivåer, på vilka sätt den tar sig uttryck, vilka deltagare som är 
särskilt framträdande i den – och vidare hur hållbarhetsdiskursen tillämpas som strategiskt 
kommunikativ resurs i företags konsumentriktade kommunikation. I en värld där 
klimatförändringarna onekligen gör sig påminda, både i den fysiska världen och diskursivt på 
offentlig och privat nivå, och där den rådande samhällsordningen präglas av ett oavbrutet 
informationsflöde och varumärkesbyggande, blir det viktigt att med en kritisk blick undersöka 
hur en samhällelig diskurs som hållbarhet konstrueras och manifesteras kommunikativt hos 
företag, och i och med det oundvikligen faller offer för marknadsförande syften. Om vi i 
större utsträckning uppmärksammar att, och breddar vår förståelse för hur, denna diskursiva 
konstruktion sker kan vi också i större utsträckning förhålla oss kritiskt och analytiskt till den 
enorma mängd kommunikativa, säljande budskap vi möts av dagligen, bland vilka just 
hållbarhetsdiskursen just nu är särskilt framträdande. Det råder ingen tvekan om att vi alla 
kan, och bör, göra något för en mer hållbar värld. Frågan är bara vilken typ av agerande som 
är det mest gynnsamma – och för vem. 
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Bilaga 1: Materialöversikt 

Tabell 18. Materialöversikt och ordantal före (Ord 1) och efter (Ord 2) avgränsningar 

ICA tar ansvar Ord 1 Ord 2 Buffé Ord 1 Ord 2 

ICA tar ansvar     64    64 För klimatsmarta val! 
Klimatguidade recept 

 363 248 

En god morgondag   176  176 RECEPT: Klimatsmart    46   46 

Miljö     61    61 Ät och handla mer klimatsmart  279 279 

 Miljö i butik   354  354 Klimatsmart: Mat för ett bättre 
klimat 

 282 157 

 Våra förpackningar   542  409 Gör hållbara val: Så kan du 
minska din klimatpåverkan 

 710 485 

 Hållbart fiske   529  200 Klimatsmart: Så får du en 
klimatsmart sommar 

 311 197 

 Klimatneutral verksamhet   563  563 Minska matsvinnet! Så tar du 
hand om matresterna 

 478   99 

 ICAs lilla eko-skola   685  210 En god morgondag: Sveriges 
grönaste varumärke 

 781 518 

 Sju miljömedvetna tips   246  192 Klimatsmart: Hur tänker ICA 
kring plast? 

 437 375 

 Egen påse till soporna   376  307    

 En kasse kan faktiskt göra 
skillnad 

  217  217    

 Välj miljösmart   466  240    

 Ansvarsfulla produkter för 
hem & fritid 

  668  423    

 Delat ansvar för matsvinnet   547  519    

 Hantering av trasig 
lågenergilampa 

  595  129    

 Kemiska ämnen   376  180    

Mitt klimatmål   112    79    

 Så räknar vi ut din 
klimatpåverkan 

  740  681    

 Du kan minska ditt 
klimatavtryck 

    22    22    

Totalt antal ord ICA tar ansvar:  7339        5028 Totalt antal ord Buffé:  3687      2404 
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Bilaga 2: Textexempel för tematisk analys 

Bild 1. Tematisk analys av texten ”Egen påse till soporna” från ”ICA tar ansvar”.  

 


